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ftkácz. gledicsia 

Beszterczei szilva, 
kajszin-baraczk. 

OJtott gytimörcafal vadonciot. 
akácz és glcdicsiátlOOOOO számra 

képes küldeni 

l 

JÖVENDŐLTESSE MEG ÉLET-
TÖRTÉNETÉT EZEN EMBER ÁLTAL! 
Csodás tudását, az emberi életbe látását a távolból 

mindazok megcsodálják, a kik IruaJc neki. 
Ezer é* ezer ember kérte 

• á r tanácsát az élet minden¬ 
féle fázisaiban. Megmondja 
kiváló képességeit, megmu¬ 
tatja, hol kínálkozik Önnek 
eredmény, ki taraija,ki ellen¬ 
sége, élete jó és tos»z forduló¬ 
pontjait. 

Az ö leírása, az elmúlt , 
jelenlegi és a jüvö esemé¬ 
nyeiről m«g fogják Ont lepni 
hasznára lesz Önnek. Mindaz 
ami neki ehhez szükséges 
egyedül az ön neve (sajátkezű 
aláírásában), születési dátum 
és nemének megjelölése. Pénz 
Bem szükséges.Hivatkozzon 
egyszerűen lapunkra éa kérjen 
egy olvuóprébát ingyen. 

Suhintana Pál úr, egy tapasztalt német 
Niewsadern-ból mondja : 

asztrológus, Ober-

A horoszkóp, melyet ltoxroy tanár úr nekem felállított, teljesen 
megfelel az igazságnak Alapos, teljesen sikerült munka. M i n t á n 
^ n g n m lg 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 4s a d a t a l t p o n t o s a n u t á n a v i i s g á l t a m és azt ta¬ 
láltam, hogy munkája minden részletében perfekt, ő maga pedig ezen 
tudómén> bán teljesen avatott. Roxroy tanár úr egy igazi emberbarát, 
mindenkinek igénybe kellene renni szolgálatait, mert ezáltal rendkívül 
aek előnyt szerezhet magának.* 

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

t Köszönetet mondok Önnek alapos jövendőmondásáért, mely csak¬ 
ugyan rendkívül pontos Én már különböző asztrologisokhozforanllam. 
de egyetlen egytől sem sikerült oly igaz és teljesei, megelégedésemre 
szolgáló választ nyernem. Szívesen fogom önt ajánlani és bámulatos 
tudását ismerőseim és barátaim tudomására hozni.» 

Nagy tiszteletű G. C. Hasskarl ph. dr. lelkész úr. egy Roxroy tanár¬ 
hoz intézett levelében a következőket mondja : 

ion bizonyára a legnagyobb specialista és mester a szakmájában. 
Mindenki, aki tanácsét kér öntől, bámulni fog az Ön jóslatainál ki¬ 
fejtett ember- és tárgyismereteinek pontosságán és tanáoán. A leg¬ 
szkeptikusabb U, ha egyszer önnel levelezett, újra és újra ki fogja 
kérni tanácsat.« 

Ha ön exen készségei ajánlatból hasznot akar és olvasásra próba¬ 
kép egyetmást díjtalanul óhajt, küldje be neki teljes nevét, pontos czimet. 
születésének napját, hónapját, évét és helyéi (mind olvashatóan írva). 
továbbá, hogy ön férfi, asszony-e vagy kisasszony és írja le az alábbi 
verset lajátkezaleg: 

Az ön segíti tanácsa 
Amint ü t mondják ezren. 
Eredményt és szerencsét hoz. 
Én is igénybe vtszem. 

Portókiadás és irásilletékre küldjön be 60 fillért levélbélyegben. 
Cziranir íz ön 25 Klléres bélyeggel ellátott levelét ROXHOY Uept. 
4010 D. Í1~» Ktnsington High Street, London. W., Anglia. 

NAGYON 
ÉRDEKES 
methapikai képTáJtoztatá-nl. Houá 50 na¬ 
gyon pikáns fényképfelvétel legyen, A képek 
— u íveg erősiége folytáa — nagyon szé¬ 
pen és plasztikusan jőnm-k elő és ezt » p»-
noi&m&t, mechanikai képváltoztatáual, pi¬ 
kantériája miatt >i urak szivMen vásároljak. 
Egy komplett panoráma 50 fényképpel csak 
kor. 3-50. Egyedüli szétküldés utánvéttel 
• . SWOBOOA. Wien III. Hiessgasse 13-232. 

A HÖLGYEK IGAZ OROMÉT 

'CSALÁDI DOBOZ / [ 

CSALÁDI DOBOZ 
FEDRK CIPŐKRÉM 

CSRK P ! L L R 

A LEGNAGYOBB HÁZTARTÁSBAN IS EGY HÓNAPRA ELEGENDŐ. 

-5- Csak hölgyeket érdekli ! + 
ELSŐ MAGYAR NŐI EGÉSZSÉGÜGYI 
ÉS TESTÁPOLÁSI CZIKKEK SZAKÜZLETE. 

•7PI PIPI f Bpest- IV" *°raa^ 
IVtl l lII 1 1 J . hei-czeg-u.l4/l6.st. 

*" (Qr.Szapáry-udvar.) 
A czég saját gyártmányú és külföldi kü¬ 
lönlegességei : Haskötők az ösazes al¬ 
testi bántalmak ellen. Eredeti párisi fű¬ 
zök és melltartók éptermetUnk részére, 
valamint kiegyenlitőfüzők ferde növésüek 
számára. Cs. és kir. szab. sérvkötők. 
Egyenestartok. Hygienikus havibajkötok! 
Oummiharisnyák. A legkiválóbb franczia 
ás amerikai nöl óvszer különlegességek ! 

J I Autó Vaginái Spray. Új! Irrigáto-
rok, bidék, valamint űz összes betegápo¬ 
lás! czikkek. — Csak szakavatott női 
kiszolgálás. — Mérsékelt és polgári árak. 

Képes árjegyzék ingyen és bementve 

100 gyertyafény erős, óránkénti •világításra 3—5 fil¬ 
lérbe kerül.nincs kanócza, bárhova vitető 8 semmi 
körülmények között fel nem robbanhat. 

IWÓ megtekinthető, minden vételkötelezettség nélkül 

WIRTORIH ÉS TÁÜSA Bpest, 
VIII., kerület, Barois ntcza 1. szám. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

iZOLOOlTVARY 
iHimr AMERIKAI áeunonu 

SIMA ÚOTÖKEHC5 

SZŐLÖVE55ZÖ 
[KERÖlTEUrtNKRŐlNABf MfNYlSÓJBOl 

OLCSÓ Á R A K MEUETT ElAOÁSRA ÁWAPQ1 
u t a v e n KOioÜNR , 

BADACOMYVIDÉKI SZOLQTELEP 
KCZELÖséae 

TAPOLCZA, (ZALA Mj 

9. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) SZEBEESZTŐ 

HOITSY 
Szerkesztőségi iroda: IV. Várrnegye-utczá II. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-uteza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési f É g ™ 

BUDAPEST, MAlíC/IUS 2. 
si f Egészévre. _ ao korona. A «Vi/río;ltrónffc<i»-vnl 
- • \ F é l é v r e — — _ 1O korona, negyedévenként l koronával 
• t Negyedévre 5 koronn. több. 

Kiilföldi előnzetégekhez a postajlag nieg-
liatáruzott vitoldij is csatolandó. 

BOLGÁR OSTROMÁGYÚK A SÁNCZOKBAN. 

D R I N Á P O L Y M E G Ú J U L T B O M B Á Z Á S A . A Vasárnapi Újság eredeti fölvétele. 

Franklin-Társulat nyomdája. Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. sz. 
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A . Líliomkoszorú-egylet . 
Volt Magyarországnak egy minisztere, kit 

jeles és hazafias elődeinél erősebb nemzeü ér¬ 
zés hatott át és ki a nemzetfentartási egész¬ 
séges fajpolitika hive volt. 

- Régóta fájják — mondta — azt a keserű, 
bús nótát: «Hej, nem magyar a magyar!* Me¬ 
rész szó, de sok igaz van benne. 

Az egységes nemzeti fejlődés legfőbb aka¬ 
dályául a — nálunk, a felső társadalmi osztá¬ 
lyokban is igen elterjedt — német nyelvet te¬ 
kintette. Tisztelte a németséget, szóban és Írás¬ 
ban, nagyrabecsülte, élvezte a német kultúrát, 
de hazánkban mindent ki szeretett volna zárni, 
a mi a német szellemnek propagandát csinál. 

Lászlóffy Pál belügyminiszter volt ez a radi¬ 
kális magyar államférfiú. Alföldi származás, 
férfikora javában, inponáló alak, nemes arczél, 
átható tüzű szemek. A tetterő, a vasakarat csak 
úgy sugárzott arczából. «Ein Magyaren-chau-
vinist: diese Hünengestalt!» — mondták rá a 
bécsi számottevő nők. «Sonderbarer Schwar-
mer!» - - hangoztatták az ottani irányadó kö¬ 
rök. Sőt itthon, a minisztertanácsban is sok 
ellenzésre talált. De őt nem lehetett elriasztani. 
Eégi barátság fűzte gróf Keresztessy Miklós 
miniszterelnökhöz, ki vele erős szolidaritást 
vállalt. Persze csak: elvben. Mert neje, Lan-
genburg-Weiszenthurn herczegnő révén, közeli 
összeköttetésben állt a bécsi magas körökkel, 
s lehetőleg tartózkodott a radikális kezdések¬ 
től. Jó hazafi volt, de az — opportunusok tá¬ 
borából. Hanem azért Lászlóffy, bízván a jövő¬ 
ben, a helyén maradt és egyelőre saját tárczája 
körében folytatott szr-réi,jen(manapság, a «Bész-
L;» uralkodó csillagzata alatt), kicsi, de nem 
kicsinyes — «sovén» részleti nemzeti politikát. 
Habár báró Sólyomházy Ervin földmivelési mi¬ 
niszter, az udvarnál kedvelt agrár-sportgavallér, 
minduntalan azt sugdosta neki, hogy: ez vagy 
az a nemzeti reform, intézkedés rósz hatást 
idézhetne elő — odafenn. 

— Odafenn ? — kérdezte ilyenkor Lászlóffy.— 
A «legalkotmányosabb uralkodót) bécsi külön 
tanácsadóinál ? . . . Ezt az odafenn kifejezést 
ijesztőül szokták felhasználni: azok a túlzott 
opportunus, hiperlojális hazafiak, kik hódolat-
teljesen azt hiszik, hogy a haza üdve abban a 
nagy axiómában rejlik: «Minden jól megy, 
ha — odafenn meg vannak vele elégedve.* 

. . . A lapokban gyakran jelentek meg czik-
kelyek, a mik a nemzeti érzést sértő és a józan 
magyarosodás! törekvéseket megakasztó csele¬ 
kedetekről adtak hírt. Különösen sokat szere¬ 
pelt e téren: egy nagyobb, fővárosias jellegű, 
tekintélyes sz. kir. váios, mely ntm vármegyei 
székhely ugyan, de külön főispánnal bír. Mi e 
várost Német-Hunniának nevezzük és csak any-
nyit árulunk el, hogy törzspolgárai a «kipfel-
hauser» megtisztelő melléknevet a hajdan azok 
vezéreként szerepelt Kipfelhauser dúsgazdag 
pékmesternek csökönyös maradi németségeért 
kapták. 

Német-Hunnia egy nagy folyó mentén, erdők¬ 
től koszorúzott hegység alján fekszik,, egy, több¬ 
felé kiágazó vasút középpontját képezi, s kul¬ 
turális, gazdasági, ipari és kereskedelmi tekin¬ 
tetben igen nevezetes hely. 

Lászlóffy nem egyszer pattant föl a kép¬ 
viselőház folyosóján az ilyen és hasonló sza¬ 
vakkal : 

- Már megint ez a Német-Hunnia ! Látszik, 
hogy a nagy-opportunista Bartódy, az ő ked¬ 
ves «Excöllenz»-jük, a képviselője. Megérde¬ 
melné a kipfelhauser díszpolgárságot . . . Van 
is ntki gondja a város magyarosítására! 

Persze, hogy nem volt erre gondja. De hát, 
a legjobb akarat mellett sem hallhatná, lát¬ 
hatná azt, a mi a választóhelyén történik, mert 
régi nagyothallásához újabban hályogos szem¬ 
baj is járult, melynek gyógykezelésére egyévi 
szabadságidőt nyert a képviselőháztól. 

Lászlóffy, midőn a Ház öem tartott ülést, az 
egész délelőttöt a hivatalában töltötte. Most is 
már kilencz óra tájban jött be és újságokat 
kezdett lapozgatni, a miket a minisztérium 
sajtóirodája küldött neki. 

Egyszerre csak nagyot ütött öklével az asz¬ 
talra és betelegrafálta Hámosi Ágoston e'nöki 
osztálytanácsost, ki néhány perez múlva be¬ 
lépett. A tanácsos úr sima modorú férfiú, ki a 
lavateri arczváltozatok minden nüánszaiban 
mosolyogni tudott, külsejére is sima volt. Feje, 
alig negyven évesekora daczára, csaknem egé¬ 
szen kopasz és arcza, a rövidre nyesett ba¬ 
juszon kívül, leborotválva. 

- Megint valami hazafiatlan. gaz butaság 
történt, — szólt a miniszter, kezet szorítva haj¬ 
longó mumusával. — És pedig ismét Német-
Hunniában, hol csak a múlt héten adtak macska¬ 
zenét a német szocziálista mesterlegények és 
munkások a magyar színigazgatónak. Most egy 
asszonyi nyelvagitáczióról van szó. Olvassa el, 
osztálytanácsos úr. A czikk meg van jelölve. 

Erre ingerülten felkapta a lapot és Hámosi-
nak nyújtotta át. A czikk így hangzott: 

«A Liliomkoszorú-egylet a német szóért. Ez 
az erényes, szegény hajadonok anyagi támoga¬ 
tására és kiháza?ítására létesült nemes czélú 
intézmény, melynek üdvös működését, a köré¬ 
ben uralkodó német szellem értékben erősen 
csökkenti, most összetoborzult tagjaival egye¬ 
nesen a felekezeti germanizáczió terére lépett. 
Ki akarja szorítani a magyar szót, melyet oly 
nehezen küzdtek ki, a város főszékesegyházá-
ból. Tiz temploma közül különben is csak ket-

^tőben hirdetik magyarul <s a "szent igéi. Az 
"egyesületi helyiségekben ugyanis egy arisz¬ 
tokrata és előke'ó' polgári hoJgjiliből s más 
alsóbbrendű asszonyokból, hajadonokból álló 
társaság gyűlt össze. Ez a "nyelvére német, de 
szivében magyar»(?) ismert némethunniai jel¬ 
szóval dicsekvő egyesület, özvegy gróf Várhelyi 
Lajosné született Cserhalmy Feliczie grófnő, 
csillagkeresztes és palotahölgy, cs. és kir. nagy¬ 
követ özvegye elnöklése mellett, nem épen a 
legszelídebb kifakadásokkal a hazafias érzelmű 
püspök és az államnyelv jogát érvényesítő kor¬ 
mány ellen, egyhangúlag, persze német szóval, 
azt határozta el, hogy ezer aláirású monstre-
kérvényt terjeszt föl a vallásügyi miniszterhez, 
hogy irány t adó támogatásával helyeztesse az 
ottani főegyházban vissza a német prédikácziót. 
Ezt a szónoklatot ugyanis eddig vasárnapon és 
ünnepnapokon, az ünnepélyes nagymise előtt 
az ottani német segédlelkész s pápai kamarás : 
dr. Weiler Teofil, egy német szellemű fiatal 
szalonpap, az ottani arisztokráczia pártfogoltja 
tartotta. Ez eddigi úgynevezett «Festpredigt» 
helyett, az e városba nemrégen kinevezett apát-
plelános: i-'avoss István, méltányolva a német¬ 
hunniai magyarság méltányos kérelmét, az ott 
helytt székelő czímzetes püspök jóváhagyásá¬ 
val magyar szentbeszédet szokott mondani. 
Aláirtak a peticziót: az elnöklő kegyelmes asz-
szony, özvegy gróf Nyékey Albertné született 
Warthausen-Tanneburg herczegnő palotahölgy 
helyett: Pullersdorf alezredes özvegye, a 87 éves 
özv. Graupenhofer Xav. Ferenczné, kit toló-
széken hoztak oda, báró Spitzerer altábornagy 
neje, ZavreczkyVilibaldné csillagkeresztes hclgy, 
a főispánné stb. Hát a magyar nyelv, melyet, 
néhány idegent kivéve, csaknem valamennyi 
intelligens aláíró megért és legnagyobb része 
beszéli is, örök szolgaságra legyen kárhoztatva 
Hunn ában, ha mindjárt «német»-nek nevezik 
is! Ajánljuk a gyönyörűséges peticziót Salgó 
kultuszminiszter úr figyelmébe.» 

- Nos, mit szól a czikkhez? 
- Mégis csak furcsa, - - izólt Hámosi, le¬ 

téve a lapot. — Hm, hm! Hehehe! 
- Nos hát, osztálytanácsos úr, kérem, szó¬ 

lítsa föl nevemben az államrendőrségi főosz¬ 
tály vezetőjét: Tatóy miniszteri tanácsost, hogy 
kérdezze meg rögtön táviratilag bizalmasan, a 
titkos kulcs szerint, a némethunniai városi ka¬ 

pitányt : vájjon csakugyan részt vette-é a fö-
íspánné azon az állami nyelv ellen tüntető és 
a kormány magatartását ócsárló gyűlésen és 
hogy aláirta-e a kultuszminiszterhez fölterjesz¬ 
tendő kérvényt. Ha aztán a távirati jelentés 
megérkezik ; azt egyenesen hozzám küldjék. 

- Szolgálatára, kegyelmes uram. Hmhmhm, 
hehehe! — és hajlongó távozása közben ez is¬ 
mert inartukalált hangjait koczkáztatta, a mik¬ 
kel hangulatát, el nem mondott véleményét, a 
megfelelő hivatalos zenei sKálák fokain végig, 
mimikai kísérettel tolmácsolni szokta. 

Hámosi távozása óta alig múlt el harmadfél 
óra és a miniszter kezében volt a távirati bi¬ 
zalmas jelentés, mely az illető hírlap, a "Ma¬ 
gyar Világ» tudósításának egész tartalmát meg¬ 
erősítette. Lászlóffy gondolkozva «járt fel s alá», 
mint köztudomásúlag «Bela király büszke laká¬ 
ban. » Laborszkyt, az államtitkárt, a párt által 
ráprotezsált jeles tarokkista-álJamférfiút, ritkán 
szokta konzultálni. Hanem Hámosit fogadta; 
maga pedig helyet foglalt tágas vörös marokin 
zsölléjében, melybe a termetes Gracchus-mama 
két kövér kis fiával is befért volna és így szólt: 

— Osztálytanácsos úr, kegyed még valószínű¬ 
leg emlékezni fog rá, hogy Zavreczky egyszer 
kettőnk előtt kijelentette, hogy mostani sok 
reprezentálással járó, zaklatott állását egy, a 
központban levő kormányhivatallal szívesen 
fölcserélne, ha felesége egyelőre nem ragasz¬ 
kodnék annyira Hunniához. 

Igenis, emlékszem, kegyelmes uram. 
Hmhmhm, hehehe ! 

- Tehát, minthogy egy miniszteri tanácsosi 
. Via!t?V nyugdíjaztatásával, üresedésbe 

jött: Írassa meg Zavrefeíky ÍGisgáunak minisz¬ 
teri taníioaossá kinevezés iránt Ö Felségéire^ 
az előterjesztést. Megérdemli a kinevezést, 
mert hivatalnoknak jó és buzgó, de főispán¬ 
nak oly exponált helyre, a minő Német-Hunnia, 
igen gyönge. Egyben az új főispán kinevezése 
iránt is megtesszük a javaslatot. 

Tigris-mameluk. 
LáHzlóffy miniszter párthívei közül a leg¬ 

lelkesebb volt a «hű fegyvernökx, kii báró Só¬ 
lyomházy azonban bizalmas barátai előtt a 
klubban és kaszinóban a parforce-magyarosító 
Don Quichotte Sancho Panzája czímmel is 
tisztelt meg: Magory. egész nevén: dontövi és 
magori Magógh Béla képviselő. Édesatyja pél¬ 
dájára a magori predikátumot használja veze¬ 
tékneve helyett, mert y nal lehet írni és arisz-
tokratikusabban hangzott a — bár ősi — Ma¬ 
gógh névnél. A mint édesatyja, a dilettáns úri 
történettudós állította, a család még a honfog¬ 
laló törzseknél is régibb nemzetség. Az «Árpá¬ 
dok" költője szerint ugjanis: 

A zúgó Don tövében egy ősi nép lakott: 
Dicső Magóg vérének véréből sarjadott 

Tehát a magyarok általános törzselődjét tisz¬ 
telték specziális ősökül a Magoryak és így tehát 
Béla vitézt is. Mert a mi Magorynkat kiválón 
vitézzé avatták régebbi szerencsés párbajai és 
mint a csaták tüzében kitűnt huszárfőhadnagy 
hősi bravúrjai. . 

Kora, történetünk kezdetén, körülbelül 35 év. 
Arcza, alakja, modora: az igazi keleti érdes, de 
érdekes, nemes férfitipus és az alföldi gavallér¬ 
betyárságnak selyembe kötött parfümös pél¬ 
dánya volt. Észre lehetett rajta venni, hogy 
hiú férfias szépségére és e hiúság kifejezést 
nyert külsejében, gondolkozásában és tetteiben. 
Hűségesen viselte még most, a nyo.czvanas 
évek elején vagy derekán, mint több képviselő 
is, a magyar ruhát, a mit 18GO-ban reá, mint 
tíz éves fiúra öltöltek először. És -nem vetette 
le az atillát és a magyar nadrágot, de annyit 
megengedett magának mégis, hogy nemzeü öl¬ 
tözetét, Budapest legelső szabójának hazafias 
jó ízlése szerint, egy kicsit modernizáltassa. 
Magory azt vitatta, hogy nemcsak nyelvben, 
beszédben, a régi jó magyar szokások gyakor¬ 

lásában kell a nemzet fajjellegének megnyilat¬ 
koznia, de a ruhaviseletben is, mert a külső 
a — belsőre hat. A zsinóros magyar dolmány, 
az úszó sastoll vagy rezgő kócsag a kalapon' 
a pengő sarkantyú — mint az 1848—49-iki 
honvédek vörössipkája — növeli az önérzetet 
s karddal az oldalon, merészszé, vitézzé avatja 
még az azelőtt pantallóban és bő zubbonyban 
járt, leggyöngébb idegzetű hazafit is. De Ma¬ 
gory politikai és szerelmi sikereinek irigyei 
azt rebesgették, hogy tulajdonképen nem is 
meggyőződésből és következetességből maradt 
öltözetére nézve is magyar, hanem inkább 
nyalka termetével való hivalgásból és mert — 
s ebben igazuk volt — egy könnyelmű fogadás 
köti, a mit 1868-ban mint 18 éves ifjú, több 
jogásztársával, köztük néhány fiatal mágnással 
tett. Képviselővé 1875-ben választották meg, 
abban a kerületben, a hol édesatyjától ötezer 
holdnyi szép birtokot örökölt egy ősi, bár nem 
Árpád-korbeli kastélylyal. A balközópnek a 
Deák-párttal való fúziója alkalmával Lászlóffy 
és számos társa, köztük Magory is, nem men¬ 
tek át az új kormánypártba, hanem a függet¬ 
lenségi szélsőbalhoz csatlakoztak, de a tetterős 
és munkasovár Lászlóffy evek múltán maga is 
megunta a közjogi ellenzék igaz hazafiságtól 
sugallt, törhetetlen, de áldatlan, meddő íiarczát 
s - - ismert erős nemzeti fajmagyar érzése 
miatt, úgyszólva pártja hallgatólagos beleegye¬ 
zésével — elfogadta a neki, a gróf Keresztessy 
miniszterelnök által fölajánlott belügyminisz¬ 
teri tárczát. .Ez az elhatározása örvendetes or¬ 
szágos szenzáczió tárgyát képezte. De nem úgy 
tárgyalták, ítélték meg Magory t, kit a plundrá-
ban, zakkóban járó fiatal szélsőbali honatyák 
azzal vigasztalták, azzal bosszantották, hogy: 

- Sohse búsulj, dontövi Béla pajtás, mert 
legalább — a szabód következetes, állhatatos 
a hazafiságban. 

- Sohse búsuljatok ti kedves, gérokkos, czi-
linderes «szibarita-vázak»,—viszonzá Magory, 
kinek ereiben még erősen forrt, lüktetett a tü¬ 
zes ellenzéki vér, - - a szivem azért nálatok 
marad. De eszem azt súgta: vedd ki részedet 
tanítómestered nehéz, nagy, hazafias munká¬ 
jában. 

A fegyvernök ragaszkodása miniszterlovagjá¬ 
hoz, mindvégig önzetlen volt Sohasem vette-
igénybe pártfogását sem maga, sem mások 
részére. 

. . . Magory Bélán kívül: még csak Hancsóh 
Tivadar és Tésay Béni képviselők, hű szabad¬ 
elvű pártemberek voltak Lászlóffy miniszter 
rendes asztaltársai az «Angol királynői) szálló 
elsőemeleti éttermében. Hancsóh magas, szi¬ 
kár, bibliai arcza alak, hosszú, sima, szőke 
szakállal, mely serkedése óta borotvát nem lá¬ 
tott. Tésay kissé zömök, alacsony termetű fiatal 
ember volt; fölfelé pödörített, nyalka bajúsz-
szal, csinos, de kissé joviális arczczaJ, elénk 
tüzű szürke szemekkel. Nem tartozott, mint 
Hancsóh, Hymen-isten kétlábú, tollatlan, édes¬ 
igavonói közé. Házasulandó ifjú volt, nem agg¬ 
legény, mint Lászlóffy, no . . . és — Magory. 

A mai ebéden a miniszter nem volt a leg¬ 
jobb kedvben, Hancsóh, szokása szerint, keve¬ 
set beszélt, de sokat evett és miután a politi¬ 
zálás egyszersmindenkorra meg volt tiltva : a 
mindenütt megforduló Tésay tartotta beszéddel 
a társaságot, az esőre vált időben esernyő alatt 
sétáltak el feketekávéra, a közel fekvő kormány¬ 
párti klubba. Magory saját fokosalakú, selyem¬ 
bojtos esernyőjével védte a gyönge permeteg 
ellen a viharedzett minisztert. 

A pártkörben esős időjárásban, ilyenkor késő 
tavaszszal is, összeverődnek a képviselők és 
ha délután pártértekezletet tartanak, a kőnyo-
matos szerkesztők, köztük Verpeléti, az úgy¬ 
nevezett riporter-generális. Most is kártyázott, 
feketekávézott, vagy keresve partnert, lesve mi¬ 
nisztert, járt-kelt harmincz-negyven képviselő. 
A szemző esőből erős zápor lett A pártkör tá¬ 
gas udvara és az utcza, az épület hosszában, 
csakhamar megtelt bérkocsikkal és elegáns ma¬ 
gánfogatokkal. Még gróf Keresztessy kormány¬ 
elnök és báró Sólyomházy miniszter is, kik a 
kaszinóban reggeliztek, fellátogattak a mind-, 
inkább népesedő, élénkülő klubhelyiségbe. 

Lászlóffy és Magory, egy mellékajtón át, a 
zajgó nagyteremtől távolabb eső szobába lép¬ 
tek. Kétoldalt a szomszédos szobákban nem 
volt senki. Lászlóffy így szólt: 

— Jó, hogy Keresztessy is itt van és min-

Bolgár ostromágyú. — Szorb katonák a Mariczán vert hidon. 

DRINÁPOLY MEGÚJULT BOMBÁZÁSA. — A Vasárnapi Ujság eredeit fölvételei szerint 

denki kíváncsi válaszára, melyet a külügyi kér¬ 
désben holnapra bejelentett. Körülfogják és mí 
zavartalanul beszélhetünk. 

- Parancsolj velem! 
— Olvasd el ezt a vidéki tudósítást. 
Ezzel a miniszter átadta bizalmasának a ma¬ 

gával hozott hírlapot. 
— Megint ez a hunczut Német-Hunnia! -

fakadt ki Magory a czikk elolvasása után. -
Zavreczky is, ez a diplomata-beamternek csú¬ 
folt hátramozdító : vagy maga is hárompróbás 
kipfelhanser, vagy hülye trottli. Itt a tnlajdon-
képi sérelem az, hogy a főispánné is részt vett 
a kormány ellen gágogó, berzenkedő, hazafiat¬ 
lan kapitóli-árulásbau. 

De nem beszélhettek tovább, mert szolgák 
jártak ki és be, majd feketekávét, majd fran-
czia konyakot, majd havannát hozva. 

Mikor a szolgák távoztak, Lászlóffy azonnal 
rákezdte : 

— Ez komoly dolog! Hát e hazában a ma¬ 
gyar nem imádhatja szabadon ősi nyelvén Is¬ 
tenét? 

— Lelkemből beszélsz! — vette át a szót 
Magory; a miniszterrel a kávésasztal mellett 
helyet foglalt és páthosszal folytatta. — És mi 
történt a letűnt kormányok alatt a magyar 
nyelv szuverenitása mellett? Mi a nemzetiségi 
viszályok megszüntetésére? Semmi. Hoztak egy 
gyönge, türelmes nemzetiségi törvényt, de még 
azt sem hajtották végre. A magyar czímert 
összetörik, a nemzeti lobogót sárba tiporják. 
A pánszlávok főfészkeiben csúfolják, sértegetik 
az embert az utczán, ha magyarul beszél; más¬ 
hol pedig hazafias érzelmű szüzek kebléről 
durva oláh kezek letépik a magyar kokárdát. 
A türelmesebb svábok közt izgatnak a pánger-

mán lézengök. Szerb tanítók pofozzák az isko-
lás gyerekeket a magyar nemzeti nótáért. Sőt 
Fiúméban olasz «testvéreink* sem tűrik a nem¬ 
zeti trikolórt és egy magyar czímtábláért nyílt 
utczai zavargást, lázadást szítanak. És mit tet¬ 
tünk mi? Elnéztük, enyhén büntettük, legtöbb¬ 
ször eltussoltuk merényleteiket. Nem-e az ál¬ 
lam, a nemzet önérzetét sértő hallatlan gyáva¬ 
ság ez? 

- Ez derék, szittya kirohanás volt «Muth 
zeiget aucb dér Mamelnk», szokta Tésay Béni 
Schillerrel mondani, — szólt Lászlóffy, helyé¬ 
ről felkelve. —- De lépteket hallok . . . 

A miniszter békétlen hívének keserű bordalá¬ 
ban, a vele együtt az ellenzékről áttért hazafi 
búsmagyarságában egy kis öniróniát, leplezett 
önvádat látott, de a nemes tüzet, igaz lelkese¬ 
dést nagyrabecsülte benne. 

A miniszter, miután az egyik oldalról poli¬ 
tizálást hallott, barátjával a másik oldalon 
hagyta el a kis szalont. Egy kérelmező kép¬ 
viselőt kedvezőtlenül elintézve és egy interwie 
woló újságírót gyöngéden lerázva nyakáról: 
Magoryval a klubhelyiség végén levő elfogadó¬ 
terem felé tartott. 

Midőn e szobába nyitottak: gróf Keresztessy 
miniszterelnök az egyes perzsafüggönyös ablak 
fülkéjében állt. Szemben vele báró Sólyomházy 
miniszter, ki őt, mint egy-két akaratlanul el¬ 
lesett szavából kivehető volt, valamire kapaczi-
tálni, kioktatni látszott Lászlóffy a félig nyi¬ 
tott ajtóban maradt, Magoryval háta mögött. 

- Pardon, barátom Pali! Rögtön átengedjük 
a helyet a nagy chauvin miniszternek és hű 
fegyvernökének! — szólt szeretetreméltón mo¬ 
solyogva báró Sólyomházy. 

(Folytatása következik.; 
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MAGYAR DARAB PÁRISBAN. 
Paris, 1913 február. 

A napilapok megemlékeztek már arról, hogy 
Molnár Ferencz Testőrjei, mely egyike volt a 
a legnagyobb magyar színpadi sikereknek az 
utóbbi években, előadták Parisban is. Nem 
lesz talán fölösleges ennek daczára sem el¬ 
mondani egyetmást erről az előadásról, sze¬ 
mélyes benyomásaink alapján. A darab előkelő 
színházban, tisztességes szereposztással került 
színre, nagy sikert aratott, de még sincs okunk 
a dologgal megelégedve lenni. Ismét csak szo¬ 
morú biztossággal azt állapíthatjuk meg, hogy 
Parisban a magyarság ma is még csak ethnog-
rafikum, exotikus különösség és a Testőrhöz 
hasonló színvonalú alkotások -hosszú soroza¬ 
tára és még így is évtizedekre van szükség, 
a míg elérhetjük azt, - - a mi talán teljesen 
lehetetlen, — hogy magyar irodalmi alkotások 
Parisban igaz értékük szerint megbecsültessenek. 

Vannak Parisnak szinházai, melyek európai 
műveltségű dramaturgok vezetése alatt állnak, 
a kik nagy irodalmi ismeretekkel, utazásokon 
szerzett tapasztalatokkal igyekeznek a külföld 
jelesebb színdarabjai számára bebocsáttatást ki¬ 
eszközölni a franczia közönségnél. Ezek azok 
a színházak, melyeknek Parison kívül nagyobb 
a sikerük, mint magában Parisban. Fennállá¬ 
sukat egy-két évig meg tudják őrizni, mert 
nincsenek drága színészeik és színésznőik, épü¬ 
letük nem a város belsejében van és mert az 
idegenek nagy számban látogatják, — Paristól 
azonban, magától a franczia közönségtől, mely 
franczia szerzők darabjai iránt példátlan ér¬ 
deklődést mutat, éppen oly szilárd fallal van 
elválasztva, mint a legszélsőbb rétegeket fel¬ 
ölelő irodalmi közönség a külföldi irodalomtól. 

A Coméclie Royale, melyben a Testőri elő¬ 
adták, nem tartozik ezek közé a színházak 
közé, sőt egyike ama tipikus párisi kis bon-
bonniére-eíneí, melyek az utolsó tíz évben 
meglehetősen elszaporodtak s épenséggel nem 
pályáznak a külföldi irodalom népszerűsítésé¬ 
nek nehezen elérhető diadalaira. Hogy egyik 
legjobb darabunk itt került színre s itt aratott 
sikert, mindenesetre nagyobb diadal, de a 
színre juttatás körülményei ellen igen alapos 

kifogásokat lehet emelni. A szinlapon «Frantz 
Molnár» mellett két franczia iró neve olvasható, 
a kik a darabot«adaptálták)). Ezt a sorsot nem 
kerülhette el sem Sophokles, sem Sakespeare, 
sem Ibsen, sem Shaw, térjünk tehát napirendre 
a fölött, hogy a franczia színpad kérlelhetetlen 
szigorúsággal megköveteli az idegen művek át¬ 
gyúrását a maga szempontjai szerint. 

Bizonyára sokan lesznek, a kik emlékeznek 
a Testőr meséjére, melyről a Vasárnapi Újság is 
beszámolt a budapesti bemutató idején. Tudni 
fogják, hogy Budapesten játszik s eseményei 
egy féltékeny szinészférj cselvetése körül épül¬ 
nek fel. A színész testörkapitánynak öltözik 
fel, mialatt felesége azt hiszi róla, hogy -vidé¬ 
ken játszik, és meghódítja feleségét a kapitány 
maszkjában. Az asszony másnapra magához 
hívja, de mikor várja, nem a kapitány, hanem 
a férje érkezik meg. Az asszony kétségbeesik 
és mindenáron el akarja távolítani hazulról. 
A férj ezalatt, míg felesége háttal ül neki, fel¬ 
öltözik ismét testőrkapitányi ruhájába. Az asz-
szony egy illúzió szétfoszlása okozta első íjét-
ségbeesése után feltalálja magát és úgy tesz, 
mintha ő is csak szinészkedett volna. A férj 
hisz is neki, nem is és kénytelen megnyugodni 
abban, hogy bizonyosságot soha sem fog meg¬ 
tudni. 

Az adaptálok áthelyezték a pesti milieut 
Szent-Pótervárra, a mi teljesen helytelen és 
ízléstelen. Ha nem akarták Budapestet meg¬ 
hagyni, a mit értünk, csak Parisba kellett 
volna átteni a szinteret, a mivel elkerülhették 
volna azt a kellemetlen néprajzi szagot, mely 
így az egész darabból kiáradt, a nélkül, hogy 
magával a cselekménnyel a legkisebb kapcso¬ 
latot mutatta volna. A színészt Mirskynek hív¬ 
ják, újságíró barátját Kremoffnak, a szobaleány 
orosz népviseletben jelenik meg s a szalont a 
párisi orosz boltok kirakataiból ismert orosz 
babák és nippek borítják. 

Magában a szövegben, hol a magyar eredeti 
több apró és talán lefordíthatatlan szellemes¬ 
sége eltűnt, a nélkül, hogy mással pótoltatott 
volna (a mi talán még szerencse!) a legmeré¬ 
szebb változtatást a színre alkalmazók az első 
felvonásban követték el és alaposan belekontár -
kodtak. Molnár darabjában nincs igazfrtéstőr-

kapitány, ez a személyiség pusztán a férj talál¬ 
mánya, a párisi előadáson azonban nagy csodál¬ 
kozásunkra az első felvonásban Mirskyékhez egy 
valóságos testőrkapitány állít be. Az asszonyt 
kereste, de a férjjel találkozik szembe. Mirsky 
hajlandó a kapitány szerelmi ajánlatát felesé¬ 
génél közvetíteni, de előbb megkérdi: mennyit 
hajlandó fizetni? A kapitánynak sem kell több, 
sarkon fordul s bizonyára soha sem néz többé 
Mirskyék háza tája felé. Mirsky ezt előre sej¬ 
tette s a maga terve végrehajthatása érdekében 
távolította el ilyen módon a kapitányt. Ez az 
ötlet teljesen az adaptálok találmánya, s a 
testőrkapitány groteszk, inkább operettszerű 
alakja, valamint Mirsky, bár tettetett, de kelle¬ 
metlen czinizmusa bántón rí ki a darab finom 
tónusából, melyben több a ki nem mondott, 
csak sejtetett gondolat, mint az őszinte szó. 

Ily bántó momentum az adaptálásban csak 
ez az egy volt, egyébként leginkább a rendezés 
ellen lehet az embernek kifogása. Különösen 
szegényesen hatott a második felvonásban a 
páholyjelenet díszlete, már csak azért is, mert 
minduntalan a Vígszínház pompás díszletei le¬ 
begtek szemünk előtt. Az egész probléma egy 
a színpad közepére állított puszta falból volt 
megoldva. Igaz, hogy a színpad kicsinysége 
alig nyújtott lehetőséget más megoldásra. De mit 
szóljunk ahhoz, hogy a háttérben folyó Puccini 
operához grammofon szolgáltatta a zenét? 

A darabnak nagy sikere volt, olyan, a milyet 
idegen darabok nem igen szoktak aratni Pa¬ 
risban. A kommünikék, elég ügyetlenül, úgy 
ismertetik a Testőri, mint Ausztria és Német¬ 
ország egyik legnagyobb sikerét az utóbbi évek-
.ben, a szerző magyar volta csaknem teljesen 
háttérbe szorult. Van-e ennél rosszabb ajánló¬ 
levél a párisi közönség előtt? A kritikák csak¬ 
nem kivétel nélkül nagy vagy igen nagy elis¬ 
meréssel írtak, de mint kuriózumot fel kell 
említenünk egy kritikusnak azt a szellemes 
megjegyzését, hogy csak a zene hiányzott s 
bécsi operettnek lehetett volna kiadni az egészet. 

Mai magyar színműíróink, ,kik annyi meg¬ 
érdemelt sikert arattak immár külföldön, so¬ 
káig lesznek még kénytelenek várni, mig Paris 
sikereiket nemcsak regisztrálja, hanem meg is 

•becsüli. /.-. gy. 
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Apáholy-jelenet a második felvonásán.-Kremoff (Febvre), Szonja (Mlle Calvill) az anya (Minő Borsáé). A színésznő (Jeanne Provo.t) és a színes, testőr-ruhában (Duboscj. 

MOLNÁR PERENCZ «A TESTŐR))-ÉNEK ELŐADÁSA PÁRISBAN. 
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1. Gyalogosok. — 2. Tüzérek. — 3. A gárda őrség-váltása. 4. Lovasság. — 5. Gyalogos katonák. — 6. Czéllövés. — 7. Hadgyakorlaton. 8. Katonák Bukarest 
egy utczáján. 

KÉPEK A ROMÁN HADSEREGRŐL. 
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MARI NÉNI. 
E L B E S Z É L É S . I R T A S Z Ő L L Ő S I Z S I G M O N D . 

L 
Délelőtt tizenegy óra volt. Az előszobából 

heves csöngetés hallatszott és a következő 
pillanatban mintha egy kemény szélroham 
pattantotta volna föl az ajtót, a melyen Sze-
csey Gáborné viharzott be Mari néni elé. 
A szép asszony arcza piros volt, mint a rózsa, 
a szeme szinte szikrát hányt és a hangja re¬ 
megett az indulattól, mikor kivágta a furcsa 
beköszöntőt: 

- Mit szól hozzá Mari néni! Otthagytam 
az uramat! 

Mari néni szép csöndesen levette a halcsont-
keretes pápaszemét, ránézett a húgára és nyu¬ 
godtan mondta: 

- Látom, hogy nem hoztad magaddal. 
Az asszonykát kissé meghökkentette és bán¬ 

totta ez a felelet. A válla megrándult : 
- Nem tréfa ez Mari néni . . . Otthagytam 

az uramat . . . örökre. Elválok tőle! 
Mari néni csak bólintott a fejével. De még 

a székről se kelt föl és semmi jelét se mu¬ 
tatta valamelyes kíváncsiságnak. 

A húga várt egy pillanatig és mikor látta, 
hogy hiába vár, karikára nyilt a szeme, köze¬ 
lebb lépett a nénjéhez és a legnagyobb meg-
ütődés hangján mondta: 

- Hát semmit se szól hozzá! ? . . . Hát még 
csak azt se kérdezi, hogy miért ? . . . 

Mari néni még csak vállat se vont. 
- Minek kérdezném, fiam! Fölteszem, hogy 

bizonyosan nagy okod volt rá, mert ilyesmit 
okos ember igen nagy ok nélkül nem cselek¬ 
szik. Téged pedig mindig nagyon okos asszony¬ 
nak ismertelek. 

Szecseyné mintha egy kicsit megzavarodott 
volna erre a szép elismerésre. Furcsán nézett 
Mari nénire és félárboczra eresztett hangon 
mondta : 

- Nem vagyok okosabb asszony, mint más... 
Sőt lehet, hogy még olyan okos se vagyok... 
De a mi tűrhetetlen, az tűrhetetlen és foly¬ 
ton sértegetni, folyton megalázni, folyton gyö¬ 
törni nem hagyom magamat . . . 

Mari néni helyeslőén bólintott: 
Ezt nem is kell, ezt én se hagynám. 

Az asszonyka most már megint lángra 
kapott: 

Már pedig, a mit Gábor cselekszik, az 
egyszerűen elviselhetetlen! Én még ilyen fél¬ 
tékeny bolondot nem láttam . . . Higyje meg 
Mari néni, hogy ez az ember, ha a középkor¬ 
ban élnénk, bezárná a feleségét egy toronyba... 
vagy még inkább egy pinczébe, hogy se őt ne 
láthassa senki, se ő ne láthasson senkit . . . 

Mari néni a fejét csóválta: 
Látod fiam, milyen okos vagy, hogy nem 

születtél ötszáz esztendővel előbb! 
Szecseyné kedvetlenül legyintett a kezével: 

Ugyan kedves Mari néni! . . . Maradt 
még kínzóeszköz mára is elég! . . . Nem csak 
a testét lehet az embernek égő vassal sütö¬ 
getni, hanem a lelkét is. És a dolog annál 
keservesebb, ha a ki teszi, talán maga nem 
is tud róla . . . Mert ez a Gábor, azt hiszem, 
egészen vak ebben a tekintetben . . . EZ nem 
tudja és nem is akarja megérteni, hogy egy 
tisztességes asszonyra nem lehet semmi se 
sértőbb, megalázóbb, tűrhetetlenebb, mint ha 
az ura féltékeny rá, ha nem bízik benne, ha 
csupa gyanú a tekintete, a hányszor rá néz. . . 

Mari néni megint bólintott: 
- Bizony, ez rósz betegség . . . 
- No az! . . . És úgy látom, gyógyíthatat¬ 

lan . . . Sőt mindig rosszabb lesz. Mert Gábor 
ilyen volt ám mindig . . . De az első időkben 
még csak elviseltem. Sőt, megvallom, akkor 
rnég . . . nem is esett rosszul . . . Fiatal, bo¬ 
lond fővel hizelgett is a hiúságomnak, hogy 
olyan nagyon félt és . . . én nem tartom ma¬ 
gamat angyalnak . . . talán még provokáltam 
is egy kicsit e z t . . . ezt a . . . 

- Gyönyörűséget! 
— Jó. Hát mondjuk, hogy gyönyörűséget!... 

De aztán már igazán jóllaktam vele! És re¬ 
méltem, hogy ő is majd csak belefárad vagy 
beleun. . . De szó sincs róla! . . . Borzasztó!.. 

Borzasztó az Mari néni, a miket ez az ember 
művel, ha csak egy barátságos szót váltok 
valakivel, vagy . . . ha csak rá is nézek vala¬ 
kire . . . 

- Pedig haragosan nézel ugy-e? 
Az asszonyka fölkapta a fejét: 

Nem biz én ! . . . Csak azért se ! . . . Tisz¬ 
tességes asszony vagyok és épen ezért nem 
hagyom magamat terrorizálni! . . . Sőt! . . . 
Ha ő kínoz engem, hát én is megkínozom 
ötét! . . . Csak azért is kaczérkodtam egy ki¬ 
csit ! . . . Nem tagadom ! . . . De esküszöm Mari 
néni, csak az ő érdekében tettem . . . Hogy 
hamarább belefáradjon az ostoba féltékenyke-
dósbe és hamarább abbahagyja . . . 

- Ez jó mediczina! . . . És használt fiam ? 
Az asszonyka nagyot sóhajtott: 

- Láthatja kedves Mari néni, hogyan hasz¬ 
nált . . . 0 nem fáradt bele, de — belefáradtam 
én . . . Tegnap este a Kaszinó-bálban vol¬ 
tunk . . . Megint utálatoskodott . . . Kijelen¬ 
tette, hogy éjfélnél tovább nem maradunk és 
utasításokat adott : kivel szabad beszélnem, 
kivel nem; kivel szabad tánczolnom, kivel 
nem . . . No hát én meg megmutattam neki, 
hogy én - nagykorú vagyok . . . Öt órakor 
mentünk haza . . . most pedig itt vagyok és 
oda többé vissza nem megyek az életben 
soha. . . Magát pedig, kedves Mari néni, arra 
kérem, engedje meg, hogy néhány napig itt 
maradhassak magánál. . . Szeretném a mamát 
egy kicsit . . . előkészíteni a hazamenete¬ 
lemre . . . 

- Ezt nagyon okosan gondolod. 
- És még egy kérésem is van, kedves Mari 

néni . . . Gábor bizonyosan tudja, hogy ide¬ 
jöttem, azt meg én tudom egész bizonyosan, 
hogy egy óra múlva már itt lesz ő is . . . Már 
pedig én nem akarok vele találkozni többé... 
Se most . . . se máskor . . . se soha . . . Minek 
kínozzuk egymást . . . Én eltökéltem maga¬ 
mat . . . Ezt mondja meg neki, kedves Mari 
néni és . . . és mondja meg neki, hogy ne is 
próbálkozzék . . . Minden hasztalan . . . 

Mari néni élénken helyeselt. 
- Jól van kedvesem. Megmondom. De hát 

te most mit csinálsz ? . . . Nem akarsz ledőlni 
egy kicsit? 

Dehogy akarok! Dehogy akarok! . . . 
Tudnék is én most aludni. Hanem átmegyek 
Giza nénihez a szanatóriumba - - n e féljen, 
nem szólok neki semmit - - és a szabónőm-
höz is be kell néznem . . . Három órára itt¬ 
hon leszek . . . Csak arra kérem, Mari néni, 
legyen rendületlen . . . rendületlen . . . 

- Az leszek fiam ! . . . De 'mi lesz az ebéd¬ 
d e l . . . 

- Nem ebédelek! 
Mari néni a fejét csóválta: 

- Soha többé ? . . . 
Az asszonyka kedvetlen mozdulatot tett: 

- Ugyan Mari néni . . . Hát hogy lehet 
ilyenkor tréfálni ? . . . 

II. 
A -szép asszony nem tévedett. Legföllebb 

annyiban, hogy egy félóra se telt bele és 
Szecsey már ott állt Mari néni előtt. Az ügy¬ 
véd úr sápadt volt és valami nagy fáradtság 
érzett a mozdulatain. Kezet csókolt Mari néni¬ 
nek, azután valósággal beleomlott egy fotölybe. 
Eltelt egy jó perez, a míg végre megszólalt: 

Olga itt van: ugy-e Mari néni ? 
Csak volt. 
Elment? 
El. 

— Hová? 
- Nem a Dunának! . . . De csak illik tán, 

hogy elbúcsúzzék a jó embereitől, mielőtt el¬ 
utazik 

Szeesey fölpattant. 
- De Mari néni!. . . Hát ezt maga csak 

ilyen hangon mondja ? . . . 
Mari néni csodálkozva emelte rá a szemét: 

- Kedves fiam, ha szebb hangom lett volna, 
akkor operaénekesnő lettem volna. 

A férfi vállat vont: 

- Ugyan Mari néni! . . . Hisz tudja, hogy 
nem így értettem . . . De különben is . . . Olga 
nem fog elutazni! Olyan nincs! . . . 

Mari néni csak vállat vont: 
- Én is kértem, hogy maradjon itt nálam 

inkább, de nem akar. . . 
Szecsey hevesen fakadt ki : 

- Hát miért maradna itt ? . . . Nem itt van 
a helye, hanem otthon . . . Azért jöttem, hogy 
hazavigyem . . . Micsoda őrültség ez! . . . Csak 
nem gondolja, hogy én el fogom engedni. . . 
Hát mondja már . . . hát mondja már, kedves 
Mari néni: mit csináljak ? . . . Hát csak maga 
is őrültségnek tartja, remélem? . . . Hiszen 
maga tudja, hogy én . . . én az életemnél job¬ 
ban szeretem a feleségemet. . . 

Mari néni bólintott: 
Igen. Én is őrültségnek tartom. 

- Mit? . . . Azt, hogy szeretem? . . . 
- Nem. Hanem azt, hogy valaki pokollá 

tegye az életét annak, a kit szeret . . . 
Szecsey visszaült a helyére. Csöndesen 

mondta : 
- Ezt inkább neki mondhatná Mari néni! 

Mert ő az, a ki engem örökké kinoz . . . 
- Akkor meg hát örülj, hogy megszaba¬ 

dulsz tőle. 
A férfinak ökölbe szorult a keze. Forró in¬ 

dulattal mondta: 
- De hát hogy kínozhat ilyen kegyetlenül, 

Mari néni, mikor látja, mennyire szenvedek!... 
Hát mi az én bűnöm ? . . . Hogy féltem azt, 
a kit szeretek ? . . . Hogy az enyimnek akarom 
minden szavát és minden tekintetét annak, a 
ki minden isteni és emberi törvény szerint is 
az enyém . . . Hát ez bűn ? . . . Ez sértés ? . . . 
Ez megalázás ? . . . 

Mari néni felelet helyett kérdezett: 
- Mondd Gábor: képesnek tartod te a fele¬ 

ségedet arra, hogy - - rósz legyen ? 
Szecsey fölugrott: 

- Nem, Mari néni! Esküszöm, hogy nem! 
Hát akkor, Gábor, mit szólnál hozzá, 

ha terád, becsületes emberre, úgy ügyelnének, 
mint egy tolvajra és ha vendégségből távozol, 
kikutatnák a zsebedet: nincs-e benne ezüst¬ 
kanál ? . . . Ha minduntalan igazolnod kel¬ 
lene, hogy nem loptál. . . 

A férfi homlokát hideg verejték lepte el. 
Akadozva mondta: 

- Hát nézze, Mari n é n i . . . én . . . én se 
vagyok tökéletes ember . . . Senkise tökéle¬ 
tes . . . A mi hibám van, belátom . . . Azért 
is jöttem, hogy megmondjam . . . hogy meg¬ 
mondjam a feleségemnek : Én is hibás vagyok, 
d e . . . de jobban meg kell értenünk egymást... 
De hát. . . hát hová ment? . . . Hát mi a terve 
neki! . . . 

- Úgy tudom: megmondta neked? 
- Meg. De abba én bele nem megyek ! . . . 

Abba soha! . . . 0 engem el nem hagyhat!... 
Én a világ végére is utánna megyek és vissza¬ 
hozom ! 

Mari néni legyintett a kezével: 
- Az nem ér semmit Gábor! Az nem meg¬ 

oldás. A kik szeretik egymást, azok nem aláz¬ 
hatják meg egymást, legföllebb szó nélkül 
megfogják megint egymás kezét, a mit eleresz¬ 
tettek . . . Szó nélkül, egy mosolylyal vagy egy 
könynyel a szemükben . . . 

Szecsey a néni szemébe nézett és remegő 
hangon mondta: 

- És gondolja, Mari néni, hogy idenyújtja 
még egyszer a kezét? . . . 

Mari néni csöndesen felelt: 
Ha szeret — talán . . . Majd meglátom... 

Nagynehezen lebeszéltem róla, hogy rögtön el¬ 
utazzon. Délután félötre hazajön . . . Akkor 
gyere el megint. . . 

- Hamarább nem lehetne, Mari néni ? 
- Nem. 

III. 
Olga asszony aggasztó pontossággal érkezett 

vissza. Nem a rendes szokása szerint egy órá¬ 
val későob, hanem három perczczel hamarább, 
mint a mikorra mondotta. Sőt Mari néninek 
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erős volt a gyanúja, hogy legalább már egy 
félórája sétálgathatott is a húga azzal az egyet¬ 
len czéllal, hogy - - n e érkezzék túlságos'ko¬ 
rán. Mert ez azt a gonosz látszatot kelthette 
volna, hogy nagyon öli a türelmetlen kíván¬ 
csiság. 

A harczi tűz pirossága már eltűnt az arczá-
ról. Inkább valami kedvetlen, fásuló fáradtság 
nehezedett a vonásaira és árnyékolta be a 
tekintetét. 

Mari néni szótlanul fogadta és ő is meg¬ 
próbálta egy ideig, hogy ne szóljon. A néma 
gőgből futotta is vagy öt perczig: de már ak¬ 
kor — nem ment tovább a flegma. A hangjá¬ 
ban csak úgy - vonaglott a közömbösség, 
mikor megkérdezte : 

- Hát mi az újság Mari néni? 
Mari néni először selymet fűzött be a himző 

tűbe és csak azután válaszolt. 
- Semmi fiam. Eendben van minden. 

Szecseynének mosoly villant át az ajkán. 
- Tehát volt itt úgy-é? 

Mari néni csöndesen felelt: 
- Hát persze, hogy eljött, mikor hivattam. 

Az asszonykának karikára nyilt a "szeme. 
Fölcsattanó hangon mondotta: 

- Hivatta ? . . . Mari néni hivatta ? 
Mari néni biczczentett a fejével: 

- Igen, fiam, hivattam. Te azt mondtad, 
hogy egy óra múlva itt lesz. Hát vártam egy 
órát. De mert nem jött, hát elküldtem érte.. . 
Hiszen csak meg kellett neki mondanom a . . . 
a határozatodat . . . 

Az asszonyka olyan lett, mint a kit fejbe¬ 
vágtak. Az arcza még sápadtabbra vált egy 
árnyalattal és értetlenül, alig hallhatóan ismé¬ 
telte : 

- Nem jöt t . . . 
Mari néni pedig rendületlen nyugalommal 

folytatta: 
- De mondom, hogy jött, a mikor hivat¬ 

tam . . . És aztán egy néhány perez alatt si¬ 
mán el is intéztünk mindent . . . • 

Az asszonyka szinte súgva mondta: 
- Elintéztek mindent . . . 
- Igen. Okos fiú az a Gábor . . . Egyszerre 

belátta, hogy neked tökéletesen igazad van. 
Tökéletesen . . . 

Olga asszony föllélegzett. A hangjában a 
diadalérzet és a keserűség birkózott egymás¬ 
sal, mikor kivágta: 

- Köszönöm! . . . De hát most kell neki 
erre rájönnie! . . . Most . . . a mikor már . . . 
késő! . . . Most ismeri be, hogy nekem van 
igazam ? . . . 

Mari néni egészen a hímzése fölé hajolt és 
így folytatta: 

- Belátja, hogy teljesen igazad van. Hogy 
tévedtetek mind a ketten és nem vagytok egy-
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máshoz valók . . . Egy örökké vérző seb lesz 
a szive, így mondotta, de nem fog az utadba 
á l l an i . . . És abban is igazságod van, ha el 
se akarsz búcsúzni tőle . . . 

Az asszonyka fölpattant. Az arcza halál¬ 
sápadt lett és elfúladó hangon tördelte: 

- Ezt . . . Ezt mondta ? . . . 
- Ezt. Már hogy ez volt a vége annak, a 

mit mondott. . . Kedves Mari néni, mondotta, 
ez a végzet rendelése. Én, mondotta, más em¬ 
berré, mint a ki vagyok, magamat nem tehe¬ 
tem. A feleségem, mondotta, nekem ezerszer 
a szemembe vágta, hogy az én féltékenysé¬ 
gem — betegség. Hogy beteg ember vagyok!... 
Hát erre én meg ezt mondom : - - Jó. Beteg 
vagyok. De az ő betege. A betegségem az, 
hogy nagyon, nagyon szeretem . . . Hát az egy 
asszonynak a hivatása, hogy otthagyja az urát, 
mert beteg ? . . . Ha tüdőgyulladásom lenne, 
mondotta, akkor is otthagyna ? . . . Nem hi¬ 
szem, mondotta. Akkor bizonyosan ápolna és 
semmiesetre se lenne azon, hogy a hol fáj 
nekem, még jobban fájjon. Nem égetne tüzes 
vassal ott, a hol a láz is éget. . . Hát akkor, 
mondotta, ha tudja, hogy beteg vagyok, miért 
van azon, hogy még betegebb legyek ? . . . 
Miért nem viselkedik úgy, mondotta, hogy a 

EGY REFORMÁTUS LELKÉSZ TEMETÉSE. 
Szép februári nap volt, odafenn 
Tavaszi kéken ragyogott a menny; 
Csupán legalján elmosódva, távol, 
Borongott ködből halvány szürke sávoly. 

Köröskörül fehéren állt a táj, 
Egészen összefolyt domb és lapály; 
De sötét volt a temető a gyásztól, 
Sirjába most tér a jó lelkipásztor. 

Könny minden arczon, könny és áhitat, 
A szárnyaló ének magasra hat, 
Az elszállt lelket mintha még elérve 
Kisérni vágynék föl az Úr elébe. 

A távolból harangszó csendül át, 
Egy ősz pap mondja buzgón az imát. 
S hallik az özvegy s árvák zokogása 
S a sírba hulló hantok zuhogása. 

Oh, a ki most e bás'üregbe szállt, 
Palástosan nyilt sírnál hányszor állt. 
Ajkán az Úr engesztelő igéje, 
Melytől a sírnak meghajnallik éje. 

S míg folyt a tiszta, balzsamos beszéd, 
Ki látta küzdő szivét és eszét ? 
Mert hallgatott a kétség, mélyre zárva, 
Csupán a hit röppen fel ajakára, 

De, melyet görcsösen ölelt, a hit, 
Nem csalta-é meg lelke álmait? 
S ki úgy esengett fényért a homályban, 
Ott áll-e most az örök fény hónában? 

Vagy mindenestől rejti őt a hant, 
Nem tud, nem ért, nem érez ott alant, 
Felejtve mindent... Majd őt is felejtik, 
Most még siratják, de ki tudja, meddig?.. 

A széles út a temetőn kívül 
Olyan, mint össze nagy vásár ha gyűl, 
Nincs szeri-száma szánnak és szekérnek, 
Nyers tréfaszót folytatnak a legények. 

A sorban egy-egy csillogó fogat, 
Toporzékolnak a tüzes lovak, 
A dombról meg víg gyermekek csoportja 
Szánkázik a fényes havon, sikongva. 

Itt nem törődik véle senki már, 
Mosolyg az ég, nevet a napsugár ; 
Szegény halott, mit is törődne véled 
A büszke, boldog, diadalmas élet?! Varga Gyula. 

viselkedése borogatás legyen az én lázas szi¬ 
vemen ? . . . Az az asszony, mondotta, a ki 
ezért ott tudja hagyni az urát, csak menjen... 
Ha pedig szereti, akkor, mondotta, rohanva 
megy vissza hozzá, mennél biztosabb benne, 
hogy - - csakugyan beteg . . . 

Olga asszony tágra nyilt szemmel, fehéren, 
remegő ajkakkal hallgatta a nénjét. Egy dara¬ 
big szóhoz se tudott jutni, aztán csöndesen, 
valami különös, gyermeki hangon mondta: 

- És maga mit felelt erre neki, Mari 
néni ? . . . 

Mari néni ránézett a húgára: 
- Hát mit felelhet az ember? . . . Hát te 

mit feleltél volna? 
Az asszonyka lecsüggesztett karral állt és 

lehajtott fejjel. Csak a vállát vonogatta és el¬ 
telt jó pár perez, mire megszólalt. 

- Én . . . Én — - mondotta bizonytalan, sí¬ 
rásba hajló hangon. — Én . . . De maga, Mari 
néni okos asszony . . . 

Mari néni elmosolyodott: 
- Ezzel tán csak nem akarod azt mon¬ 

dani, hogy _ te nem vagy az ? . . . Légy nyu¬ 
godt fiam. Én se tudtam neki okosabbat mon¬ 
dani, mint azt, hogy: gondolja meg jól még 
egyszer a dolgot. Mert az ilyen dolgot nagyon 
meg kell gondolni. . . Azt füllentettem neki, 
hogy te fél hatkor utazol el ma délután. Tehát 
van még ideje gondolkodni - - ö t óráig . . . 
Öt órakor még itt talál mind a kettőnket... 
Jól mondtam ? . . . 

AJS asszonyka kérdéssel felelt. Csak épen 
lihegte: 

— És ő mit mondott? 
- Semmit. Nem szólt semmit. . . 

Az asszonyka az órára nézett. Pont négy 
óra volt. Mari néni megint a hímzésére ha¬ 
jolt és szorgalmasan halmozta az öltéseket. 
Egy árva szót nem szólt többet. A fiatal asz-
szony a sarokba ült és nagykendőt vett a vál¬ 
lára. A szeme rámeredt az órára, a mely nyu¬ 
godtan, egyenletesen ketyegett. Mari néni egy¬ 
szer egy pillanatra abbanhagyta a munkát és 
a sarok felé nézett : 

- Mi az fiam? Fázol? 
Az asszony mohón felelt: 

- Oh, dehogy! 
Többet nem tudott mondani, mert vaczog-

tak a fogai. Szerencsére a néni nem vette 
észre. Buzgón kézimunkázott tovább. 

Négy óra húsz perez. Az előszobában éles 
csengetés. A? asszonyka villámgyorsan pattan 
föl a sarokból és az ajtónál terem. És a kö¬ 
vetkező pillanatban két kar fonja át a Mari 
néni fejét, egy lángoló arcz simul az arczá-
hoz és súgja a fülébe izzón, repesőn: 

- Ő az! . . . Be se várta az öt órát. . . 
Tudtam . 

SZEMEK. 
Minden silány rossz homlok alatt, 
Szemek ülnek, néznek és vigyáznak ; 
Éhes, vagy vén jóllakott szemek, 
Tükrei örömnek, gondnak és gyásznak. 

Szemek, fürgék, hazugak, hívek, 
Vidámak, törtek, szelídek, gonoszak, 
Szomjas, éber, vigyázó szemek ; 
Néznek, keresnek, hisznek vagy tagadnak. 

De nincs még egy oly átkozott szem, 
Olyan szomjas, játékos és meddő, 
Mint az én két álmodó szemem, 
Olyan bolond, távolba merengő. 

Mások látnak, czéloznak, mérnek, 
Szikráznak, fémek, — parancsot adnak, 
Az enyém meg tétlen, álmodva játszik 
Ezer sjinével a fénynek : a napnak. 

Mások lesnek, elém kerülnek, 
Kaczagnak és vígan kijátszunk. 
Míg az enyémek balga, vaion 
A végtelenség útjára vigyáznak. 

Bennök mindig titkok árnya leng : 
Valami szent, gyönyörű-szép átok, 
Éber, élelmes, víg szemek között, 
Én vagyok a vak, ki csodákat látok. 

Dutka 



168 VASÁRNAPI ÚJSÁG, 9. BzlM. 1913. 60. 
9 . SZÁM. 1913. 60 . KVi-OLYAM. 

A SOOUT-MOZGALOM ANGLIÁBAN. 
VASÁENAPI ÚJSÁG. 1G9 

ANGOL CSERKÉSZ-FIÚK A TÁBORI TŰZ KÖRÜL. 

A nevelésügy világában nagy nyugtalanság 
uralkodik. Ellentétes czélok, ellentétes eszkö¬ 
zök csapnak össze, mint a két oldalról meg¬ 
torlódó hullámok. Többféle irány hivei azt 
kezdik észrevenni, hogy itt-ott túlzásba men¬ 
tek s most visszaforduló út után néznek. 
Hogy a sok közül csak egyet-kettőt említsek; 
némely iskolában például, itt Angliában, a 
fizikai nevelésnek, sportügyességnek minden¬ 
esetre kitűnő elve olyan mindent háttérbe 
szorítóvá vált, hogy igen komoly körökben 
panasz kezd felhangzani, hogy jó, jó, hiszen 
az is szép, ha az iskolából az életbe egy sereg 
vasegészségű, aczélból és gummiból levő fiatal 
athléta kerül ki, csakhogy az életben a még 
oly fényesen kitornázott athlétának is meg 
kellvén a kenyerét keresnie valahogy, az még¬ 
sem való, hogy a testi kiképzése úgy megra¬ 
bolja a kenyérkeresetre való elkészüléstől, 
tanulástól, a hogy fájdalom, ez az eset száz 
meg száz angol ifjúnál bebizonyosodott! Másik 
két ellentétes eszme ismét, a mely harczol, 
az, hogy fentartsák-e a latin-görög klasszikus 
nevelésnek azt a fétisét, a melyet a néhány 
évtizeddel ezelőtt való angol iskolák oly túlzó 
kultuszszal helyeztek oltárra, hogy az átlagos 
angol fiúk ezrei azért nem jutottak aztán egy 
életen át egyetlen egy szó megtanulásához 
valami élő nyelvből, mert a latin-görög le is 
foglalta az idejüket és — meg is unatta velük 
a nyelvtanulást — addig a fokig vive, a hogyan 
sok angol iskola vitte, hogy a fiúknak kellett 
tudniok latinul verselni is klasszikus metru¬ 
mokban. Szemben állnak aztán azok az esz¬ 
mék is, hogy nyújtson-e az iskola vallási ok¬ 
tatást vagy sem, — legyen-e minden leánynak 
a középiskolai nevelése szükségképen előkészi-
tés valami pályára és így tovább. 

Hogy ezek az eszmék s kivülök sok más 
egész Angliát foglalkoztatják, azt elég alkalmam 
van látni az angol Nemzeti Nevelési Egyesü¬ 
letnek az egész országot beágazó ülésein, mikor 
együtt vitatjuk a jövőt építő nevelés problé¬ 
máit s viszont, hogy van ilyen forrongó nyug¬ 
talanság ma minden országban, azt meg viszont 
a Hágában tartott nagy nemzetközi nevelés¬ 
ügyi kongresszuson láttam, a hol harminca 
ország képviselői gyűltünk össze és dolgoztunk 
arra a czélra, hogyan segíthetnénk egymást 
mindnyájan azzal, a miben előbbre vagyunk, 
mint mások 

Az angol tiúnevelés abban a tekintetben 
mögötte maradt már jóideje a francziának is, 
a németnek is, hogy a könyvből való elkészü¬ 
lés, a teoretikus tanulás az angol fiú életében 
jóval kisebb szerepet játszik. De viszont nem 
lehet tagadni, hogy az angol fiú jellem-neve¬ 
lése átlag nagyon, de nagyon szép vonásokat, 
szép eredményeket tüntet fel Az igazmondás, 
az egymás iránt való fair play minden el¬ 
járásban, a testi és lelki tisztaság, a szótartás, 
a becsületérzés, a saját magának, de viszont 
másoknak a tiszteletben tartása mind nagy 
vívmányai az angol jellem-nevelésnek Nem 
csoda, ha ezeket a legszebb hagyományokat 
fenn akarják tartani, sőt fokozott éberséggel 
óhajtják őrizni azok, a kik belátják, hogy az 
angol világbirodalom igazi erőssége nem az 

aczélpánczélos Dreadnought hajókban van, ha¬ 
nem abban, hogy az új és új, felnövő gene-
rácziók ne maradjanak jellemben mögötte az 
angol polgárok javának. 

Ez a jó állampolgárrá nevelés a vezéresz-
méje Baden Powell tábornoknak, a ki a Boy 
Scouts intézményét megteremtette s vele olyan 
eszmét, olyan czélt állított a nevelési ág, de 
mi több az országok, mint államok elé, hogy 
ma, nemcsak Angliában páratlanul népszerű 
már a scout (szkaut) mozgalom, hanem a 
többi államok is egyre-másra sietnek ezt be¬ 
hozni. A franczia éclaireur inztézmény az an¬ 
gol scout-mozgalom utánzása; - - az összes 
amerikai államok, Dél-Afrika, Canada, Hollan¬ 
dia, Új-Zéland, Ausztrália, mind belátták, mi¬ 
lyen derék dolgot cselekszik egy ország a maga 
fiaiért s milyen hasznos dolgot saját magáért, 
ha a fiait életrevalóvá, a jég hátán is megélni 
tudóvá, azonkívül szolgálatra, áldozatra készszó, 
a gyöngébbek iránt lovagiassá, mindenki iránt 
tisztelettudóvá teszi s egyszersmind fegyelme¬ 
zetté, bátorrá, akár katonák volnának s mégis 
olyanná, hogy a militarizmus szelleme helyett 
a világtestvériség szelleme legyen bennük. 

Mert Baden Powell tábornok ezekben az 
eszmékben kívánja nevelni a Boy Scout-okat. 
A szó, scout, maga olyasmit jelent, a mit a 
hadsereg nyelve az őrs, a felderítő szolgálatot 
végző katona nevével jelez. 

Egyik nagy angol politikus komoly szóval 
mondta egyszer, hogy a római birodalom a 
leghatalmasabb birodalmak egyike volt a vi¬ 
lágon s hogy mégis buknia kellett, annak oka 
az volt, hogy a népben az állampolgári eré¬ 
nyek gyengültek meg. Fényűzés, pénzvágy, 
kapaszkodás, az emelkedésnek érdem nélkül, 
de vesztegetések, jogtalan pártfogólások révén 
való elérése; közérdekek koczkáztatása magán¬ 
érdekekért ; - - az egyszerű élettől való eltá¬ 
volodás, elpuhulás. 

Mindezek közül nem egy veszedelmet a má¬ 
nak czivilizácziója már Nagy-Britannia szem¬ 
határára is felidézett, mint a hogy megjelen¬ 
hetnek ugyanezek a veszedelmek bármely más 
ország horizontján is. 

Baden Powell tábornok maga mondja: Nagy-
Britanniában ma két millió fiú van, ezek kö¬ 
zött mintegy félmillió az iskolán kívül is foly¬ 
tonos jó befolyás alatt áll, de a többi? Nem 
érdemes-e azért az 1.730,000 fiúért munkába 
fogni? 

Hogyan fogtak munkába Angliában ? Az első 
lépés az volt, hogy férfiakat, fiatalembereket 
kerestek arra, hogy ezek egy-egy maroknyi 
fiúnak a jieace-scoul-t& (békés őrs-sé) való ki¬ 
képzését elvállalják. Ilyen ifjak és férfiak Ang¬ 
liában ezrével kerültek ki (persze önkéntes, 
fizetés nélkül való vállalkozás folytán) a temp¬ 
lomokkal összefüggő vasárnapi iskolák vezetői 
közül, mind jómódú, jó családbeli úriemberek; 
azután a Cadet Corps-ok vezetői, a tanítók, 
papok, az egész országot beágazó hatalmas és 
kitűnő munkát végző Y. M. C. A. vezetői 
(Toung Men's Christian Associatipn = Fiatal¬ 
emberek keresztény szövetsége) továbbá nyu¬ 
galmazott tisztek, földesurak, nagybirtoku mág¬ 
nások. Szóval, a lelkesedés általános volta ab-

TABOROZÁS. 

ból látszott, hogy ez megragadott minden ősz-
tályt. 

Badeu Powell tábornok több könyvet irt 
már a dologról s az ilyen scout-mastei -oknak, 
vagyis a fiúk kiképzőinek ezek szolgálnak leg¬ 
jobb vezérkönyvül. 

Minden ilyen master-ra, csak hat vagy nyolcz 
fiú kiképzését bízzák s ez csakis pl. hetenkiiit 
egy~egy délutánt (Angliában a szombat d. u.) 
áldoz arra, hogy kiképezze őket a következő 
dolgokban: 1. Scout szervezet. Törvények. Fe¬ 
gyelem. Titkos jelek. Csapatjelvények 

2. Táborozás a szabadban. Életrevalóság. 
Sátorverés, kunyhócsinálás, gyékénykészítés. 
Tűzrakás. Főzés. Csónakkezelés. Távolságok, 
magaslatok, tömegszámok meghatározni tudása. 
Úszás. JLerékpározás. Az utak meglelése. 

3. Megfigyelés. Közeli és távoli részletek 
észrevevése és a róluk való megemlékezés. 
Terepismeret alapelemei. A látás gyakorlása. 

4. Természetismeret. Az állatok, növények, 
csillagok megismerése. Emberek megfigyelése; 
arczkifejezés olvasása, egészségi állapot felis¬ 
merése, hogy így a rokonérzés és jóindulat 
erősödjék. 

5. Lovagiasság. A lovagok becsületi törvé¬ 
nyei. Önzetlenség. Bátorság. Kötelességérzet. 
Könyörületesség. Takarékosság. Hűség a felébb-
valókhoz. Mindennapi, praktikus, tettek révén 
való udvariasság a nők iránt. Egyszer s min¬ 
denkorra való kötelezettség arra, hogy kiki 
mindennap tegyen valami szívességet valaki 
iránt Erre való módok keresése. Vidámság. 
Jó kedély. Önképzés. Maguk elé tűzése annak, 
hogy életükben sikeres pályát kell megfutniok. 

6. Életmentés. Fürgeség arra, hogy tűzvész, 
vizbefulás, gázkiömlés, sebesülés, csődület, stb. 
esetén segítséget -nyújthassanak. Első segede¬ 
lem. Eögtönzött segítő eszközök. 

7. Egészség. Tisztaság. Józanság. Testedzés. 
Táplálkozás. 

8. Hazaszeretet. Az ország földrajza, _ törté¬ 
nete, nagy emberei. Zászlók. Érmek. Állam¬ 
polgári kötelességek. A rendőrség iránt köte¬ 
lező segítség nyújtás. 

Függelék. Versenyek, a fentebbiekben való 
ügyesség fejlesztésére. Játékok. 

Nagyon természetes, mennél változatosabb 
körökből kerülnek ki a vezetők, annál többféle 
osztályt vonhatnak bele a mozgalomba a fiúk 
közül. És nem szorul magyarázatra, hogy a 
legszegényebb osztályból való, tehát a legtöbb 
veszedelemnek kitett fiúk ilyen módon való 
«Bészbevevése» is fontos, de nem kevésbé fon¬ 
tos az sem, hogy a kényelemben élő osztályok 
fiai is rendszeresen szokjanak a fegyelem, a 
kötelesség, a mások iránt tartozó szolgálat 
eszméjéhez. 

Nagy eredménye a mozgalomnak az is, hogy 
az így hat-nyolczanként kioktatott, mindenféle 
osztálybeli fiúk azután csapatokban tömörül¬ 
nek, szabad napokon együtt rándulnak ki, sá¬ 
tor táborokban együtt főznek, stb. és az osz¬ 
tályok barátságos módon közeledni kezdenek 
egymáshoz. 

Öt-öt fiú alkot egy patrol-t és a vezető a 
patrol-Leader. Ez a beosztás volt a siker titka, 
mert minden vezető felelős volt a maga öt 

Muraközi négy éves herélt. 

alárendeltjéért. És mi lehetne nagyobb jellem¬ 
képző erő, mint az, hogy a fiúkat a saját be¬ 
csülelüknek teszik főleg felelőssé. They are 
pút ön their honour, mint a tábornok mondja. 
És hogy tisztán ennek a révén hány rósz ott¬ 
honból való, majdnem elkerülhetetlenül az 
elzüllésre kárhoztatott fiúban ébredt fel a maga 
becxülcle [élezésének nagy eszméje, az sokkal 
nagyobb vívmánya a scout mozgalomnak, mint 
a hogy azt hirtelenében meg lehet mérni. 

És micsoda lánczolata származik a jó ered¬ 
ményeknek egy-egy ilyen szabadban való tá¬ 
borozásból. Mikor a fiúk közül néhánynak a 
piaczra vagy a boltba kell menni húsért, teá¬ 
ért, zöldségért, lisztért; másik néhány meg¬ 
főz, ismét mások elmosogatnak. Hogy meg¬ 
tanulja az ilyen táborozás pár napja alatt a 
szegény osztály fia a maga nehéz gondok közt 
élő édes anyja munkáját becsülni, a gazdag 
osztály fia pedig a cselédekét. 

Óriási jó hatása van az ilyen táborozásnak 
oly szempontból is, hogy az élet apró nehéz¬ 
ségei, kellemetlenségei semmivé törpülnek a 
fiúk előtt, míg a legcsekélyebb siker (a tűz, a 
mely szófogadóan meggyullad, a viz, a mely 
felforr, a krumpli, a mely megtol) mind szá¬ 
mottevő örömmé emelkednek. 

A fegyelem a nagy szabadság és jókedv 
mellett is oly nagy a scout táborokban, hogy 
noha elvben, papiroson megvan az, hogy coii'i l 
of honour, becsület-törvényszék is legyen, a 
melynek azokról kellene Ítélnie, a kik a fegyel¬ 
met sértik meg, de az igazság az, hogy erre 
soka még nem volt szükség. 

A ki azonban ismeri az emberi nemnek azt 
a genus-át, a melyet fiúnak nevez az ember 
természetrajza, az bizonyára eleve tudja, hogy 
a scout eszmének híveket toborzani a fiúk 
közt úgy soha sem lehetne, ha holmi éi'ülelex 
és a jti cukra szolgáló kenetteljes beszéddel 
akarnák megfogni őket. Jaj, dehogy! 

Olyan csalétket használjunk, a milyent az a 
hal szeret, a mely után horgászunk. 

Mulattassa, érdekelje, kapja meg a fiút an¬ 
nak a szava, a ki a csapatjába akarja sorozni. 
És - - nem hiába hogy az egész scout had-

Pinzgaui négy éves mén, a champion-dij nyertese. 

seregnek az a jelszava Légy készen (Be pre-
pared!), de bizony készen kell ám lennie a 
vezetőnek is arra, hogy ő annak a rábízott 
néhány fiúnak ne teorizáló tanítója legyen, 
hanem példányképe is. Csekély példa a követ¬ 
kező, de jól jellemez. Magam láttam egy vil¬ 
lamos kocsiban. Egy tizenkét év körüli kis 
scout fiii, porosán, fáradtan a napi kirándulás 
után, felszállt a villamosra csapatjuk vezéré¬ 
vel, egy előkelő fiatalemberrel, a ki maga még 
sokkal fáradtabb volt persze, mert egy egész 
csapatra ügyelt egész nap. Egyszerű ruhájú 
öreg anyóka szállt fel utánuk és a kis fiú 
elmulasztotta a köteles szolgálatot, a minden¬ 
napi «szivesség» tanúsítását. Nem állt fel. Az 
előkelő, úri fiatal gentleman, a kis fiúnak pedig 
főlebb valója, azonnal felállt s átadta helyét 
a szegény öreg asszonynak. Hol van az a 
kenetes prédikáczió, a mi ezzel felért volna? 
A kis firi lángpirosra gyuladt arczczal ugrott 
fel vezére előtt: «Foglalja el az én helyemet, 
sir» hebegte. ((Köszönöm» felelte emez 
harag nélkül, nyugodtan, de komolyan, • 
nekem nincs rá szükségem ! 

Jól ki volt eszeivé az is, hogy épen abban 
a korban, mikor a fiúk a scoutokhoz csatla¬ 
koznak, a képzelő erő az, a mely a lélektan 
tanúsága szerint az egyik legerősebben mű¬ 
ködő elem a lélekben. Minden, a mi ezt fog¬ 
lalkoztatja, segít. A fiúk képzelete előtt egy 
világot nyit meg az, hogy egyenruhájuk van, 
jelvényeik, jelbeszédük, állathangokat utánzó 
jeladásaik, mint az indiánoknak, zászló abc-
jük stb. Egyenruhájukról a legnagyobb dicsé¬ 
rettel kell elmondanunk, hogy az nem után¬ 
zása semmiféle katonaruhának, tehát nem éb¬ 
reszt a fiúkban olyan képzelgést, mintha már 
pl. rangot szereztek volna; - - azonkívül nem 
drága, nem parádés, nem kényes, hanem mun¬ 
kára való. 

Meg is szerette London népe az özbarna 
ingzubbonyos, rövid tévdnadrágos, puhakalapos 
kis sereget úgy, hogy a merre csak elhalad¬ 
nak szinte apai-anyai meg testvéri szemmel 
néz mindenki utánuk. 

A természetismeret, táborozás persze az év 

hat enyhébb hónapjára szorítkozik, de ne 
higyjük, hogy a scout csapatok őszszel és 
télen át szétszóródnak. Akkor folyik a tanulás, 
a készülés és az ilyen téli kurzusokra nagy 
jót tettek a környékbeli fiúkkal azok, a kik a 
scout-délutánokra vagy estékre átengedtek va¬ 
lami szobát. A legjobb majdnem az a terv 
volt, a mikor csupán a négy fallal körülkerí¬ 
tett helyiséget adta át valaki; a fiúk aztán 
azt maguk díszítették föl, bútorozták be. Jó¬ 
akarók egyenként adtak pl. egy-egy jó, oda¬ 
való folyóiratot, néhány fiúknak való köny¬ 
vet ; a másik néhány olcsó kávés csészét vagy 
egy teáskannát, mert a fiúk maguk főzték 
meg a szombat délutáni uzsonnát. Persze, 
valami, pár filléres heti tagsági díj jár vele 
és a mellett van a tizfilléres takarékpénztár, 
melybe hetenként egy-egy pennyt fizetnek előre, 
a nyári kirándulások költségeire. 

A ki pedig egy-egy ilyen fiú-csapat élén áll, 
mint felnőtt ember, ne feledje el azt, hogy 
valamire való gyereknek semmi sem borzasz¬ 
tóbb, mint tétlenül nézni, míg mások játsza¬ 
nak. A dolog zömét tehát ne ő, a fölebbvaló 
végezze el; az ő munkája a munka kiosztása 
és a munka elvégzésének megkövetelése legyen. 

Ruházzon a fiatal patrólvezetőkre teljes fele¬ 
lősséget és helyezzen beléjük teljes bizalmat. 

Ez a jellemképzés egyik legnagyobb titka. 
Maga pedig ne tévessze szem elől, hogy az 

egész scout-mozgalom czélja az, hogy férfias, 
talpraesett, életrevaló állampolgárokat neveljen. 

Baden Powell tábornok nagyon szépen je¬ 
gyezte meg nálunk, a Nemzeti Nevelési Egye¬ 
sületben tartott előadásán, hogy az ilyen őr¬ 
sök mozgalma nem harczias mozgalom, ember¬ 
társaik kárára, hanem emberbaráti, testvéri 
mozgalom, embertársaik javára, mert hiszen 
mások voltak mint felderítők, scoutok, azok, 
a kik a sarkokig és az egyenlítőig hatoltak el, 
a hittérítők a vadak között, a telepesek a 
pusztaságokban és mindazok, a kik a maguk 
lelkében levő bátorság, önzetlenség, áldozat¬ 
készség folytán a földet valamivel szebb, bol¬ 
dogabb hellyé tették, mint a milyen az ő előt¬ 
tük volt. Gini'tmrné Györíj Ilona. 

Próbahuzás homokban. Próbahuzás vizes talajon. 

A BUDAPESTI ELSŐ IGÁSLÓ-KIÁLLÍTÁS ÉS VASAK A TATTESALLBAN. - Jelfy Gyula feltételei 
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FERENCZY KÁROLY KIÁLLÍTÁSA AZ ERNST-MŰZEUMBAN. 
Ha valaki figyelemmel kisérte az utolsó két 

esztendő képkiállításairól beszámoló kritikákat, 
bizonyára feltűnt neki az, hogy majdnem 
mindegyik festészetünknek é» művészeinknek 
irányváltozásáról és a vezető egyéniségek át¬ 
alakulásáról vagy kiforrásáról beszélt, így volt 
ez Rippl-Rónai, Kernstock, Vaszary, Csók, Fé¬ 
nyes esetében, hogy csak a legkiemelkedőbbeket 
említsük. Ehhez az átalakuláshoz már annyira 
hozzászoktunk, hogy minden egyes újonnan 
megnyílt, egyéni kiállításra azzal a fürkésző 
kérdéssel indultunk, hogy vájjon mily újabb 
meglepetéssel fog szolgálni művésze fejlődése 
felől. Ferenczy kiállítása már azért is, mert 
utolsónak jött, még inkább felkeltette ezt az 
érdeklődést, melynek ébrentartására elég volt 
egy pár műcsarnoki képére visszaemlékeznünk, 
mely az utolsó években már sejttette, hogy 
Ferenczy most nem teljesen úgy fest, mint a 
hogy megszoktuk tőle, hogy már nem kizáró¬ 
lag a legerősebb napsütés és a szabad termé¬ 
szetben látható szin és fényhatások ábrázolója. 

Az Ernszt-múzeum kiállítása, melyen egy¬ 
aránt képviselve vannak úgy legújabb keletű 
munkásságának eredményei, mint plainairista 
törekvéseinek legjobb darabjai, teljes képet ad 
erről, az eddig inkább csak sejtett kifejlődésé¬ 
ről. Láthatjuk a régi Ferenczyt, kinél meg¬ 
lepőbben és kevesebb eszközzel egyik modern 
festőnk sem tudta ábrázolni a napsütés szin-
hatásait Ezeknek a minden szint legnagyobb 
világító erejéig felfokozó képeknek technikája 
is teljesen hozzásimult az ábrázolás czéljaihoz, 
csupa nagyvonalúan, pasztózusan elrakott, futni 
látszó ecsettel odavetett szin van rajtuk. Szám¬ 
talan, változó, a hiven megfigyelt természet 
esetlegességéből ellesett szin, melyet egységbe 
a napsütés, a vibráló levegő foglalt. 

Az első, a mi feltűnő az újabb Ferenczynól, 
a témaváltozás. Szétszórt fénybe állított dol¬ 
gokat fest, arczképeket, csendéleteket, emberi 
alakokat, melyeket nem tesz már lángolóvá a 
perzselő déli nap sugara, melyeknek nincsenek 
szinreflexes tarka árnyékaik és nagy ellen¬ 
téteik A fény, a mely ezeknek az ábrázolásait 
körülfolyja, olyanfajta mindent egyformán kö-

ARTISTÁK. 

rülölelő és lágyan feloldó fény, a milyent tel¬ 
jesen leeresztett fehér függönyök szórnak, a 
melyek mögött minden tárgy az egy tónusba 
olvadás hangulatát és csendéletszerű nyugodt¬ 
ságot nyer. Ezzel a témaváltozással a festés 
technikája is megváltozott Ferenczynél, ki min¬ 
den dolgát mindig a hozzá való módon alkotta 
meg eddig is. Ezek a szordinált fényfátyolok, 
a maguk selymes felületével nem tűrnék meg 
a vastagon felrakott festék erős világító hatá¬ 
sát, a nyugodt magábaelzárkózás hangulatával 
nem férne meg az előadás vibráló nyugtalan¬ 
ságot keltő nagyvonalú elhánytsága. Új képei 

igen kevés festékkel, simán vannak a vászonra 
téve, persze nem azzal a pepecselő nprólékos-
ságfestéssel, mely a részletekbe öli ax egészet, 
hanem alapjában épen olyan sommásan, olyan 
kevéssel sokat ábrázoló módon, mint a hogy 
eddig is festett és anyagszerüeu. Ennek a külső 
megjelenésében új festési kifejezésmódjának 
talán nem oly szuverén ura még, mint volt 
a réginek, de az is lehet, hogy azért nem való¬ 
sítja meg teljesen következetesen az egész kép 
minden részletében, mert elégnek tartja az 
adott dolgot a kívánt hatás elérésére. 

Mintha ezekben az újabb képeiben több szin-
komponálás volna, mint a régiekben, melyek 
csak a valóság legintenzívebb felfokozásának 
látszottak. Most már nemcsak talál, hanem 
keres is új, érzékiesen szép szinakkordokat, a 
mi különösen gyönyörű női aktjain látszik 
meg, vagy azokon a szép csendéleteken is, hol 
minden szin egy lágy tónusharmóniába olvad 
össze. 

Ha tovább gondolkozunk Ferenczy líjabb 
képein, alighanem arra a megállapításra jut¬ 
hatunk, hogy a fejlődés nem jelent nála alap¬ 
vető változást. Fiatalságában és most férfikora 
teljes erejében is nem a fantázia, a kigondolás, 
nem az értelmi spekulácziók művészének bi¬ 
zonyult, hanem az érzéki gyönyörködés költő¬ 
jének. A meglátásnak számtalan örömét azelőtt 
a természet, a világ nagyobb ellentéteken épülő 
szépségei váltották ki leikéből, míg rna a han¬ 
gos kifejezés helyett inkább a finomságokba 
mélyedésnek örül, kontrasztok helyett a lágy 
átmenetek skálájának poézisét keresi. Ez az 
érzékeket gyönyörködtető, minden gondolati tar¬ 
talomtól mentes ábrázolása kapcsolja Ferenczyt 
a múlt század második felének nagy franczia 
festőihez és választja el terjesen a magyar mű¬ 
vészet legújabb forrongásaitól. Ha az artisták 
világának csillogó környezetéhez nyúl, nem 
idézi fel a fájdalmat keltő rokonszenvnek azt 
a viharát, mint Daumier vagy Toulouse-Lautrec 
tették, az ő művészete ma is még egy jelen¬ 
ség mindennemű vonatkozásoktól mentes ér-
zékies külsejének megkapó képét adja. 

Farkas 

CSENDÉLET. 

SÉTA. 

ANYA. NŐI ARCZKÉP. FERENCZY KÁROLY FESTMÉNYEINEK KIÁLLÍTÁSA AZ ERNST-MÚZEUMBAN. 
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TITKOS BARÁTSÁGUNK SZERBIÁVAL. 
-- Haymerle, Kállay Béni, Kálnoky és Milán király. — 

Némiképen feltűnt és sajátszerűen hatott, 
hogy a közös külügyminisztérium tájáról bizo¬ 
nyos nyomatékkal emlegették mostanában Kál¬ 
noky grófnak, az egykori külügyminiszternek 
t-gy kijelentését, egy mondatát. A fiatalabb 
nemzedék bizony nem tartotta számon ezt a 
mondatot, nem igen emlékszik arra sem, a ki 
mondotta. Káluoky 1881-töl 1895-ig állt a kai-
ügyi hivatal élén s tizenöt éve fekszik sírjá¬ 
ban. Nagy inicziativáiról nem emlegették soha, 
izgató kérdéseket a Ballplatzon akkoriban, ta¬ 
lán az anuexióig, felvetni nem szoktak: az 
a mondata mégis, vagy talán épen azért, fel¬ 
tűnt, körülbelül húsz évvel ezelőtt. Akkor je¬ 
lentette ki expozéjában - először arról a 
helyről - - mint Ausztria-Magyarország hatá¬ 
rozott óhajtását, hogy a Balkán-félszigeten a 
független balkáni népek uralkodjanak. A világ 
bámult, mert nagyon kevesen tudták, hogy ezen 
külügyminiszteri kijelentésnek fölöttébb ko¬ 
moly háttere van: egy titkos politikai és ka¬ 
tonai szerződés, melyet 1881-ben s 1889-ben 
kötöttünk Szerbiával. 

A dologról akkor kevesen tuctak, kevesen 
is hihettek benne, mert nemcsak a szerb köz¬ 
tudatban élt, de az európai közfelfogásba is 
átment az a föltevés, melyet Garasanin Ilija 
volt szerb miniszter így fejezett ki Karagyor-
gyevics Sándor fejedelemhez 1844-ben intézett 
titkos emlékiratában: «Ausztria természetes 
ellensége lévén a nagyezerb államnak, arra 
nem is gondolhatunk, hogy Szerbia megegye¬ 
zésre és benső egyetértésre juthasson Auszt¬ 
riával." S ez a megegyezés mégis megtörtént 
1881-ben, az időtájt, mikor Milán szerb feje¬ 
delem, a későbbi Milán király, megcsalatkozva 
az orosz Ígéretekben, bizalmával mifelénk for¬ 
dult. Haymerle külügyminiszterségének utolsó 
évében történt ez a sokat jelentő megegyezés, 
1881 június 28-ikán. Létrejöttében minden¬ 
esetre döntő része volt egy messzire látó, 
nagytehetségü magyar diplomatának, a szerbek 
történetírójának : Kállay Benjáminnak. Kállay, 
ki akkor a közös külügyminisztérium első osz¬ 
tályfőnöke volt, mindenesetre tisztában volt a 
Bosnyákországot és Herczegovinát fenyegető 

szerb törekvésekkel és ismerte Garasanin tit¬ 
kos emlékiratának e tartományokra, Horvát-
Szlavonországokra s a Bácskára vonatkozó 
részét, mely így szól: «Szerbia eddig mit sem 
tett arra nézve, hogy megnyerje a Száván és 
Dunán túl lakó szerbek barátságát. A helyzet 
azonban remélhetőleg javulni fog, mihelyt 
szemmellátható lesz Szerbia kulturális fejlő¬ 
dése. Kormányunknak egyelőre érintkezésbe 
kell lépnie az ottani legtekintélyesebb embe¬ 
rekkel és befolyást kell szereznie az ottani 
nagyobb szerb újságokra, hogy a magyar¬ 
országi szerbek lássák, hogy Szerbia az ő ja¬ 
vukat is szivén viseli.» A magyar diplomata 
ennek következtében felismerte Szerbia köze¬ 
ledésének jelentőségét s nyilvánvalóan övé az 
oroszlánrész abban, hogy a titkos szerződés 
Milán királyival 1881 nyarán létre jöhetett, 

A szerződés tiz évre szólt s Milán király 
188!) február 9-ikén, egy hónappal a trónról 
való lemondása előtt, a második szakasz meg¬ 
változtatásával s a hatodik szakasz módosítá¬ 
sával 1895 január elsejéig megújította. Az első 
szakasz az egyezmény főíeladatául azt mondja, 
hogy Ausztria-Magyarország és Szerbia közt 
teljes barátság jöjjön létre és szilárduljon 
meg. A második szakasz megállapítja e barát¬ 
ság lényegét és Szerbia részéről ezt mondja: 
«Szerbia nem fog tűrni semmiféle politikai, 
vallási vagy másnemű cselszövést, mely Auszt¬ 
ria-Magyarország, valamint Bosznia, Herczego-
vina és a novibazári szandsák ellen irányulna.)) 
Ausztria-Magyarország ugyanezeket a kötele¬ 
zettségeket veszi magára Szerbiával és dinasz¬ 
tiájával szemben, melyet teljes erejével támo¬ 
gatni fog, hogy fenmaradjon és boldoguljon. 
A szerződésnek 1889-iki megújítása alkalmá¬ 
val ezt a szakaszt olyképen változtatták meg, 
hogy köteleztük magunkat fegyveres erővel is 
megvédeni az Obrenovich-dinasztiát minden, 
Montenegró, Bosznia-Herczegovina, a noviba¬ 
zári szandsák vagy Törökország felől érhető betö¬ 
rés ellen, s latba vetni befolyásunkat a Fényes 
Kapunál, hogy az is összefogjon velünk, ha a 
betörés török terület felől fenyegetné Szerbiát. 
Súlyos volt Szerbiára nézve a negyedik feje¬ 
zet, melyben egyrészről magunkra vesszük, 
hogy Szerbiát és érdekeit támogatni fogjuk az 
az európai kabineteknél, de viszont Szerbia 
kötelezi magát, hogy politikai szerződésekről 

más állammal a mi előzetes beleegyezésünk 
nélkül nem tárgyal, nem hogy ily szerződé¬ 
sekbe tudtunk és beleegyezésünk nélkül bele 
is menne. Mikor Milán király a szerződéster¬ 
vezetet így elkészítve, de még alá nem irva, 
1881-ben hazavitte Belgrádba, Pirocsanácz mi¬ 
niszterelnök annyira megrettent ettől a pont¬ 
tól, hogy nyomban benyújtotta lemondását, s 
csak akkor maradt meg állásában, mikor kül¬ 
ügyi hivatalunk kijelentette egy deklaráczióban, 
melyet a külügyminiszter helyetteseként Kállay 
Béni irt alá, hogy e szerződés nem veszi el 
Szerbiának azt a jogát, hogy szerződést, akár 
politikai szerződést is köthessen más államok¬ 
kal, a mennyiben a tárgyalás vagy maga a 
szerződés nem áll ellentétben az 1881. évi 
június 48-ikán kelt titkos szerződés betűjével 
vagy szellemével. És 1889-ben, a szerződés 
megújításakor, még hozzáfüggesztették e sza¬ 
kaszhoz ezt a nevezetes kikötést: «A mennyi¬ 
ben Szerbia híven teljesíti kötelezettségeit, 
Ausztria-Magyarország megígéri, hogy támo¬ 
gatni fogja Szerbiát a Vardar völgyének irá¬ 
nyában való területi nagyobbodás politikájá¬ 
ban, a mennyire Szerbiának ezt megengedik 
a körülmények.» Vagyis : Kálnoky gróf, ki ez 
új pontot beiktatta a szerződésbe, Írásban oda-
igérte Szerbiának a szandsák kivételével jófor¬ 
mán mindazt, a mit most, szövetségesei segít¬ 
ségével, meghódított magának : Prisztinát, Üsz-
küböt is. 

A szerződést, 1889 után nem újították meg 
többé. De Milán 1897 végén visszatért Szer¬ 
biába, az egész szerb haderő főparancsnoka 
lett s Protics volt szerb miniszter szerint, a ki 
e titkos szerződést először tette közzé a «Fort-
nighthy Beview»-ban, ez a szerződés újabb 
megkötése nélkül is biztosította Ausztria-
Magyarország számára a szerződésben lefek¬ 
tetett politika folytatását. A tisztek közt -
mondja Protics, - - tényleg az a jelszó volt 
kiadva, hogy a szerb hadseregnek sohasem 
kell küzdenie az éj szaki és a nyugati határon, 
s a vezérkar is ezen az alapon építette fel 
haditerveit. 

A belgrádi kirátygyilkosság tépte aztán szét 
végkópen Milán király titkos szerződését. Jöt¬ 
tek a Karagyorgyevicsek és Garasanin emlék¬ 
irata lett ismét alapja a szerb politikának. 

A SZÉKELEM AZ ÉN BŰNÖM. 
Pranczia regény. (Folytad) 

- Ne! csokoládét ő is kaphat, de ne jöjjön 
velünk, nagyon kis lány még, én pedig nagy 
fiúk módjára messzire szereinek sétálni a park¬ 
ban. Flo bizonyára félne is a legelésző állatok¬ 
tól. - - Annélkül, hogy bevallaná, Dick maga is 
nagyon fél a mezőkön legelésző tehenektől és 
ezért aszerint Ítéli meg az emberek merszét, 
hogy félnek-e a szarvasmarháktól. 

Apró léptekkel útnak indultunk és legelébb 
a kutyaketreczben azt a kutyát látogattuk meg, 
melyet Dick nagyapjától kapott. Nip - - ez 
ugyanis a kutya neve - - Dick kedvencze, de 
mégis félénken beczézgeti, mert hátha csak 
egyszerre megharapja? Aztán az ananászok 
melegházába, mentünk, majd az orchideákéba, 
a hol aznapra várta a kertész egy ritka fajtá¬ 
nak virágfakadását. Nagy kedvvel magyaráz-
gatta nekem ezeknek az illat nélküli furcsa, 
bizarr, de szép virágoknak életét. 

A lunch ideje visszacsalt minket a házba az 
étkezéshez, hol a két kis gyermek nagyon ko¬ 
molyan viselkedett. Nem tudtam felfogni, hogy 
lady Surrey mért nem intéz az egész étkezés 
alatt egy szót sem hozzám. Örültem, hogy Dickre 
és Flóra vigyáznom kellett, kiket csak rend¬ 
kívüli alkalommal bocsátottak a nagyok aszta¬ 
lához. E gondoskodásom mögé próbáltam el¬ 
rejteni zavaromat és még a hangomra is vigyáz¬ 
tam, miközben a kicsinyekhez beszéltem, hogy 
zavaromat el ne áruljam. 

Nem tudtam már tovább is elviselni _a dol¬ 
got és ezért asztalbontáskor, csakhogy beszédre 
kényszerítsem, megkérdeztem a herczegnőt, 
hogy aznap délután nem lehetnék-e valami¬ 
képen szolgálatára. Majdnem szeretetreméltóan 
válaszolt: 

- Ma nem. Külömben is anyám már be¬ 
fogatott s azt hiszem, hogy őt fogja elkísérni. 

Istenem! mily megkönnyebbülés, hogy a vi¬ 
har nem az én fejem fölé tornyosul. 

Lady Bichmonddal a környékbeli szegények¬ 
nél jártunk, köztük Towerséknál is. Kihúzta 
őket a bajból, mert egyik majorjában, mely 
határos veje birtokával, alkalmazást adott ne¬ 
kik. Harry itt kocsiskodik, felesége gyermekeit 

%, 8 hogy még ő is keressen pár kraj-

czárt, a jó lady a mi szegényeinknek szánt 
ruhaneműt véle varratja. De mennyi más segít¬ 
ségre váró nyomor van mindenfelé! Ez két¬ 
ségbeejtő ! Mindig eszembe juttatja a magam 
szenvedéseit, de hazafelé mégis elhatározom, 
hogy nem rettenek vissza az élettől és nyugodt 
béketűréssel viselem sorsomat. Vájjon nem lett-e 
aljasabbá lelkem, hogy ekként beletörődik a 
szolgaságba? De hiszen fegyvertelenül állok az 
életlel szemben, nincs családom, nincsenek 
barátaim, mindenki elfeledett s ez a leg¬ 
nagyobb nyomorúság! Mit tegyek? órákat ad¬ 
jak? Ez eddig sem vált be. Annyi tanítónő 
kóborol a világon, a hány csillag csak van az 
égen. írjak? Ismeretlen szerzőknek az irodalom 
csak fényűzés, de nem kenyérkereset. Ezért 
jobb, ha bevonom vitorláimat és veszteg mara¬ 
dok itt, a hol vagyok. Aztán meg szeretem is a 
luxust, azt a viszonylagos gazdagságot mely¬ 
nek itt osztályosa vagyok. Nagy örömöt okoz, íin 
pénzt küldhetek Marinának, ha könyveket hozat¬ 
hatok magamnak, vagy ha szegénységimben 
lady Eichmond gazdag alamizsnáit holmi cse¬ 
kélységgel még megtoldhalom. Belőlem nagy¬ 
lelkű gazdag vált volna és ezért nem is tudok 
szerény szegénynyé válni. Irigykedés nélkül 
élek ebben az előkelő világban, és alárendelt 
helyzetem sem tölt el gyülölséggel, mert egyen¬ 
lőnek érzem magam azokkal, a kiknél szolgá¬ 
lok. Mégis ma délben haragra gyújtott lady 
Surrey bántó hallgatása; csak nem lord Close-
burn szólt neki gyáván valamit? Milyen kényes 
a helyzetem itt, mennyi életbölcseségre lesz 
szükségem, hogy tapinlatosan és méltó módon 
megálljára helyemet. A legbonyolultabb diplo¬ 
mata ügyességet kell kifejtenem, hogy ne von¬ 
jam túlságosan magamra a kastély férfitársa¬ 
ságának rokonszenvét. Milyen érdekes meg¬ 
figyelni pártfogásra kész hajlamunat, melyről 
épen azonnal készek tanúságot tenni. Egy napon 
az üvegházból jött Surrey herczeg, ki velem 
szemben mindig atyai jóindulatot mutat. Bá¬ 
mulatos szép virágokkal volt tele két keze, mi¬ 
dőn a hallban találkozott velem, a melyen át 
átöltözködni indultam. Megszólított: 

- Hová siet? Vegye lányom ezeket a virá¬ 
gokat, velük jelenjék meg este. Azt hiszem elég 
van belőlük az ön és Winnie számára? 

Midőn megnyugtattam e felől és megköszön¬ 
tem sőt magasztaltam a ritka szép virágokat: 

Jól van, jól van — szólt — hagyja csak, 
úgy sem oly szépek mint ön maga. Mályvaszínű 
ruhája számára válogattam össze, úgy-e a vén 
lord is ért még a dologhoz? Viselje ma este e 
virágokat, holnapra ismét fog belőlük akadni. 

Guildford marquis pedig, bármennyire ride¬ 
gen és fitymálva nézi is mindennapi életének 
apró eseménjTeit, mégis sokszor alkalmat talál 
arra, hogy rgy szóval, egy mozdulattal tud¬ 
tomra adja, ha nz én nézetemen van s nekem 
ad igazat feleségével szemben, még olyankor 
is, ha nem ártana kovésbbé fenhéjázóan felel¬ 
nem annak támadásaira. Lltom, hogy egy kis 
mesterkedés el nagy felfordulást, - de mily 
nagy felfordulást tudnék okozni a családban. 
Nem a könnyelműség beszéltet így, mert az én 
személyem nem volna lényeges ebben, mert oly 
tényező, melyet nem kell számításba venni. 
Igaz, hogy fiatalságom, nevelésem is sokat 
nyomnak a latban, de a férfiak érdeklődését 
első sorban mégis csak az ismeretlen után 
támadó sovárgás, a változatosság vágya kelti 
fel. Nem engemet kívánnának meg, hanem a 
változást. 

Október !?íT. 
Ma este dinner ulán kilopództam a szalon¬ 

ból. A ház előtt bolyongtam. Nagy örömöt oko¬ 
zott ez a félórai magány, melyhez nem kértem 
engedelmet parancsolóimtói. Boldoggá tett az 
éjszaka csöndje és az őszi szél is, mely lágyan 
simogatott, nagyon jól esett nekem. Nem men¬ 
tem messzire, féltem holmi veszedelmes talál¬ 
kozástól. Fel le jártam a terrasszon az ablak-
nyilasokon kiszűrődő fénycsóvák határán belül. 
Egyszerre az egyik ablak kitárult és lady Guild¬ 
ford. Emily O'Reilly és lord Closeburn hajol¬ 
tak ki rajta. Tiz lépésnyit e lehettem tőlük, de 
nem láthattak meg, mer(, elnyelt az ablaknyilá-
sokat elválasztó fa) mély árnyéka. Nem mocz-
czantam. nehogy észrevéve engem megnehez¬ 
teljenek szökésemért és így végig kellett hall¬ 
gatnom beszélgetésüket. 

- Mindnyájan együgyüsködnek a szépsége 
felől! Pedig túlságosan sápadt, szemei beeset¬ 
tek, aztán én ki nem állhatom az ilyen lóképű 
teremtéseket. Kedves Willie - - bizony Lola 
Montezhez hasonlít ő. 

- Mindennek daczára — kedves Emily -
bármit eszel is ki — nagyon szép lány, szebb 

A BUDAPESTI KORCSOLYÁZÓ EGYLET 
' -RO& J E G ; p Á L Y Á J A . — Balogh Endolf február 22-én kéoftett 



174 VASÁBNAP1 ÚJSÁG. 9. szAjJ. 1913. 60. ÉVFOLYAM. 9. SZÍM. 1913. 60 . Í.VKO1.YASI. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 175 

LUKÁCH LÁSZLÓ MINISZKTKRKLNÖK VOLT X..U..VI V.U KÁKA, MKLYNEK KLADÁHA A DÉST ZOLTÁN ELLENI 
P E R B E N - / l , l : l I ' U . I . 

mint a mi hölgyeink bármelyike, ez komoly né¬ 
zetem. Csodálatosan összevegyült benne az egy¬ 
szerűség az előkelőséggel és magába zárkózó 
modora sokkal csábítóbb, mint az önök kecses-
kedései. 

— Ez a Closeburn — hiába csak - - túlsá¬ 
gosan finom velünk szemben, l .mily! de mit 
akar ön a magába zárkózó természettel mon¬ 
dani? 

— Hagyja öt (íladyg ! vaksággal van meg¬ 
verve. Azt tanácsolom magának Willie, hogy 
legyen ennek a Lolának Lajos királya, a mi 
nem len/, túlságosan nehéz, egyenlő pénzt ki-
nálok eriv. 

- Tartja ? kérdó Closeburn. 
Mindhárman felnevettek, és jaj! én még meg 

sem beszólhatom ezt a viszono/hntntlan sértést! 

\i»vmher tfft 
Tizenkét napja már, bogy nem törődhetek 

magammal, mert lady Richmond szerfelett he¬ 
ves asthma-rohamba esett. Egy reggel három 
órakor vertek fel, mert a szegény öreg fnldok-
lott. Azt hittem, hogy a végét járja. A horczeg-
nőt is felkeltettem. Nyugtalan órákat töltöttünk 
együtt, melyek lelkileg közelebb hoztak egy-
iniislu)/. Minden erőmből törekedtem drága 
betegünket ápolni, mert éB/.revettero, hogy ör¬ 
vend jelenlétemnek. Nem szereti, ha pusztán 
komornája gondjára van bízva. 

Szerencsétlen dolog, hogy épen szombaton, 
a midőn megbetegedett, húsz új vendég érke¬ 
zett a kastélyba, hinne Hu1/, mely alatt a há« 
felett a halál suhogtattu szárnyát, epén harminc/, 
öten ültek le. Lady Snrrey lassnn megnyugodott 
tudva, hogy én őrzöm anyját és háziasszonyi 
tiszte után látott. Ez a sok vendég egész kará¬ 
csonyig'marad itt, mondta Winnie. 

Milyen édes szavakkal köszönte meg nekem 
az én kicsikém, hogy folyton nagyanyja mel¬ 
lett maradtam. Mi sem volt ennél könnyebb 
nekem. Kinyittattam az én szalonomat a lady 
Bichmond lakosztályától elválasztó ajtót. Az 
ételt felküldik szobámba, ekképen éjjel-nappal 
a beteg mellett lehetek s még csak a folyosóra 
sem kell kilépnem, mely az emeleti helyiségek 
közt végigvezet. 

Sohasem fogom elfelejteni azt a hálás pil¬ 
lantást, melyet a derék öregasszony ma röggel 
reám vetett, sem azt a bánatos mosolyt a mely-
lyel ezt suttogta: 

— Szegény Christiane! ime egy gonddal 
több. mint a mennyit az ön teendői közé fel¬ 
vettünk volt. Valósággal megmentett engem és 
sok bosszúságtói megkímélte vén bamba komor-
nániat is. Nem is tudom, hogy miként mond¬ 
jak köszönetet, igen! bizony én tudom, hogy 
mit beszélek, drága gyermekem. 

Megfogtam kezét, hogy megcsókoljam, de ő 
visszahúzta, magához vont és valóságos anyai 
szeretettel megölelt úgy, hogy megindultán 
sirva fakadtam, mert eszembe jutott, hogy 
mily jó volna, ha élne még az édesanyám. 

Lábbadozó betegünk ma kissé ki is szállt az 
ágyból s én felhasználom az időt, míg ő az 
ablakból nézi a vendégek sürgését-forgását a 
kastély előtt, hogy . . . 

Eddig jutottam el naplómban, midőn a her-
czegnő lepett szobámba: 

- Cbristiane kisasszony, kopogtam szalonja 
ajtaján, s noha nem kaptam választ, beléptem. 

Zavarodottan keltem fel, mert első ízben 
esett meg, hogy lady Burrey látogatásával meg¬ 
tisztelt, fgy folytatta: 

- Súlyt helyezek arra, hogy megtudja hálá¬ 
mat édes anyám ápolásaért kedves Cbristiane. 
önfeláldozóén viselkedett, fogadja köszöne¬ 
temet. 

Kezet nyújt s melegen megrázza az enyé¬ 
met, szívből jövő köszönete megerősítéséül. Ez 
a fellépés a herczegnő részéről mindenesetre 
sokat j . li-nt. mintha valami közeledés lopód-
zott volna közénk úgy, hogy most már nem 
er/em m apun annyira idegennek. 

Szabadkoztam a herczegnőnek, hogy jóindu¬ 
latom nem is érdemel dicséretet és azzal fejez¬ 
tem he s/imiimnt, hogy boldog voltam, mert 
megmutathattam, hogy nem szorítkozom tisz¬ 
tán Winnie társalkodónőjének, bár kedves, de 
mégis korlátolt szerepére, hanem, hogy minden 
morális és testi erőmre számíthatnák, ha bár¬ 
mily szomorúság vagy csapás érné családjukat. 

Ez nagyon megható, kedvesem, és én 
viszont a/t kívánnám, hogy ba valami bánata 
van, oly bizalommal forduljon hozzám, Chris-
tiane. mint egy igaz barátnőjéhez. 

Mily haladás ez, hogy nem vagyok többé 
• Christiane kisasszony!* Két hónapos ittlétem 
óta «'/ volt az első pillanat, hogy igazán jól 
éreztem magamat. 

\i>ri'iiibrr H. 
Misét hallgattam. Midőn a kápolnába belép¬ 

tem, meglepett a jelenlevők sokasága. Beteg¬ 
ápolásom elzárkózottságában nem szerezhet¬ 
tem tudomást Addington újonnan érkezett ven¬ 
dégeiről, hiszen még tegnap este is lady Rich¬ 
mond szalonjában vacsoráztam s ma is még 
vele reggeliztem. 

Untat ez a sok ember, valóságos szállodai 
sürgés-forgás van most itt. Lunch előtt meg¬ 
keresem Winniet, hogy körüljárjuk a parkot. 
Természetesen Winniet nem találtam szobájá¬ 
ban, ezért eléggé boszankodtam is a sok ven¬ 
dégre, mert bizonyára egyikük cátilta el sétálni 
helyes tanítványomat. Aztán felmentem a gye¬ 
rek-szobába, bol a gyermekek épen javában 

őrjítették vén dadájukat. A jó teremtés imádja 
őket, s ha egyedül marad velük, nyoma sincsen 
száraz kimértségének, melyet csak lady Guild-
ford előtt fitogtat. 

- Geoffrey asszony nem bizná rám a gyer¬ 
mekeket hmch idejéig? 

- Szívesen, miss Nane — ugyanis csak így hí, 
mióta Florrie így nevezett el - - persze hogy! 
Úgyis mintha ma az ördög bújt volna beléjük. 
Bizvást mondhatom, hogy rettentő kiállhatat-
lanok. Lord Barkley őrült módjára rohan fel-
le a szobában és torka szakadtából bömböli: 
«én már nagy vagyok» . . . 

Lélekzetvétel nélkül kezdi a derék Geoffrey 
asszony a kicsinyek bűnlajstromát eldarálni, de 
én közbevágok: 

- Jók lesztek? 
- Nagyon jók, miss Nane. 
- Engedelmesek! 
- Szörnyen! 

(Folytatása következik.) 

KULTURA ÉS TUDOMÁNY. 
— Új irodalmi vállalat. — 

Azok a nagy erőfeszítések, melyeket a kül¬ 
föld szellemi vezetői a tudományos ismeretek¬ 
nek, a kultúra minden téren való eredményei¬ 
nek a nagy közönség között való elterjesztésére 
tesznek s a melyek a népművelő intézmények 
fejlődésével párhuzamosan haladva, a kitűnő 
könyvek roppant tömegét vitték az olvasók 
közé, — nálunk is éreztetik hatásukat. A mi 
közönségünk érdeklődése legelőször a népszerű 
előadások és felolvasások felé irányult, de mi¬ 
kor itt hozzászokott a magasabb szellemi lég¬ 
körhöz, megismerte az eszmék világának lelket¬ 
frissítő erejét, hozzányúlt a kultúra terjesztésé¬ 
nek leghathatósabb eszközéhez, a könyvhöz is. 
Egyszerre csak azon vettük észre magunkat, 
hogy nálunk is van kelendősége a komolyabb, 
magvasabb könyveknek. Néhány ily mű meg¬ 
lepő könyvárusi sikere megtanított arra, hogy 
nálunk is van művelődésre képes és művelő¬ 
désre vágyó közönség, s csak azon múlik a 
dolog, hogy jól meg kell válogatni a neki való 
könyveket, melyek tárgyuknál fogva érdekei¬ 
betik s előadásuk módja is megfelel az olva¬ 
sók műveltségi színvonalának. 

Ilégebbi ilyen könyveink kétfelé vétették el 
a dolgot. Vagy túlságosan szaktudományi jel¬ 
legűek voltak, tohát túlságosan meglazították 
az eleven élettel való kapcsolatukat, vág}' 
pedig túlságosan is törekedve a népszerűségre, 
felületesen állították be az ismereteket, mé¬ 
lyebbre szállították színvonalukat a közönségé¬ 
nél. A nagyon alacsony szellemi színvonalú 
ember nem keres komoly olvasmányt; ahhoz, 
hogy az ember a tudomány eredményei iránt 
egyáltalán érdeklődjék, már kell egy bizonyos 
s/elli'ini magaslat, a melyről az illető lem xi 
a/ olyan rósz értelemben vett népszerűsítő 
Kom \ ét. a mely az ismeretek közlésében csak 
a felszínig hatol H gondolatokat egyáltalán 
nem kelt és nem tisztáz az olvasóban. Nem 
elég annak, a ki népszerű tudományos mun¬ 
kát akar irni, ha egy csomó innen-onnan össze-
sxedett ismeretet könnyed formában tovább ad 
olvasójának, hanem az is kell hozzá, hogy 
magának is legyen mondanivalója, legyenek 
saját gondolatai, szóljon valami világfelfogás 
munkájából, a mi gondolatokat ébresszen az 
olvasóban. Szóval legyen, a mellett hogy a 
maga tudományában színvonalon áll, önálló, 
érdekes egyéniség, a ki lelki kontaktusban áll 
egyfelől a tudományos haladással, másfelől az 
• •mberek tömegeivel. Csak ilyen tartalmas, ön¬ 
álló és érdekes egyéniség tud olyat adni, a mi 
erdeket kelt, mert a nagyközönség ösztönszerű-
leg elfordul minden olyan könyv-tői, a mi mérő 
holt adatokat ad és odafelé fordul, a hol éle¬ 
tet sejt, a hol a tudományos adatok egy egyéni¬ 
ségben elevenednek meg. A tudomány nép¬ 
szerűsítését a legújabb időkben ez a megisme¬ 
rés határozta meg s mint az ilyen művek és 
írok nagy hatása mutatja, ebből a kultúrának 
új. hathatós erőforrása támadt. 

Ebben az irányban nálunk is történtek 
figyelemreméltó kísérletek, de egyik sem ke¬ 
csegtetett akkora sikerrel, mert nem felelt meg 
annyira teljesen a fentebb elsorolt szempon¬ 
toknak, mint a Franklin-Társulat új sorozatos 
vállalata, mely Kultúra és tudomány czúneu 

]. Hat .Inuk az új köztársasági ülnök tiszteletére rendezett fogadáson H párisi vánialiéxiin : k»tt-p<-n l'úincaré M áj ItActánUMági «lndk «lAd.\.í. i ,!li*r»«-r<«l, tnsllst-
tűk jobbkézről Loubot volt köztársasági elnök, bívlkézrol Dühöst, a sxcnátus olmikt> é« l>«»ohan«l • képriMlohax chidke, FalU«r«s ni.-,.11 hu.m.t imi.iM.Wrelnök. 

2. l'oinruré HZ új k.iztárKiuAtfi i'lnftk ln<ikUtáNám ino^jr Briand ininis/teritlnokkel. 

most indult meg. Olyan vállalat e/., mely a 
saó legnemesebb értelmében vett népszerűség 
mellett valódi tudományos színvonalon áll, 
mert minden kötete olyan Írónak műve, a ki 
elsőrendű szakember és egyúttal elsőrendű iró. 
Minden kötet azokról a tárgyakról szól, a me¬ 
lyek ma legközelebb állanak a míivelt ember 
érdeklődéséhez, s a melyekről mindenki s/.ive-
-eii fogad eddigi ismereteit elmélyítő olvas¬ 
mányt. 

A specziális magyar tárgyak közül .S';<v//c-////í 
alakját ragadja ki a vállalat egyik kot.t 
iftAj Szár.henyi /s/iv/n rn;inn<U«ii)<i c/,ímű 
könyv, melyben a legkiválóbb magyar S/échcnyi-
i-iiicrők világítják nieg a nagy államférfin lelki 
és gondolatvilágát. Gaal .Jenő. Itcútliy /.sóit, 
Prnliáxzka Ottokár. Krncm>ey Béla, gróf ÍV/// 
(iahorné tanulmányaiból van a kőt. 
állítva s -y.ell.-mi életünk e válogatott alakjai 
minden eddiginél hívebb képét adják Széchenyi¬ 
nek. Kunok a becses kötetnek a további soro¬ 
zatokban még folytatása lesz. 

A t. ehnil.iii ismeretek köréből a legneveze-
Maebb modern találmányok egyikét, n szikra-
távirót inmerteti egy kőt.'t, melyet e tárgy 
egyik legkiválóbb szakemberének. A. S/a//// 
tanárnak a német csás/ár előtt taitoti ebi-
•dáftából dolgozott fel hreuzer <ié/a mérnök. 
A közgazdasági gondolatmenet, t. a melynek 
napról-napra nagyobb fontossága lesz minden 
emlx-r életére, Bobson A va^ijon twlnn«íi<'i<i 
czimű műve képviseli dr. ,S'í//o Xoltán fordí¬ 
tásában. Ez a kitűnő kis könyv voltaképen 
béreseid nemcsak a közgazdasági ismeretekbe. 
hanem a közga/da-ági gondcdkodásba i-: e 
tudomány alapproblémáit, megoldani módját 
tárgyalja minden művelt ember felfogásához 
szóló modorban. G. Palante Szocziolo^in czimű 
műve, melyet dr. Miken Lajos fordított ma¬ 
gyarra, a manapság legszélesebb körű érdeklő¬ 
dést keltő tudomány elveiről, módszereiről é-
eredményeiről ad olyan tájékozást, melynek 
segitségével szocziologiai ismereteinknek ko¬ 
moly tudományos alapot adhatunk. 

A többi három munka azon művek k' 
tartozik, a melyek a modern ember legfonto¬ 
sabb törekvését, világnézetének megalapozását 
és kialakításét segítik elő. A K<int-brevi<irium, 
melyet Groxs Félix kiváló német Kant-ismerő 
műve nyomán dr. Polgár Gyula fordított, a 
saját szavaival, saját műveiből vett részletek¬ 
kel jellemzi az emberiség egyik legnagyobb gon¬ 
dolkodóját, a mai ember szempontjából legter¬ 
mékenyebb és világfel fogására legjellemzőbb 
**önéit adja, úgy hogy minden ismertetésnél 
közelebb juttat magához Kanthoz. Bólsche, 
a természettudományok modern német terjesz¬ 
tőinek iegkitunöbbike A terme*zetludamány 

tnrt,-nt'lf ey.iinű két kötelezi /.. 
ivpel a vállalatban. Nem -y.nni/. liid.nininv 
történeti mű ex. hanem nag\ iroi eró\el .-ín 
adott ele\en képe annak a küzdelemnek, me¬ 
ly, t a/, emberiség eVeX.redek öt:: Vl\ H tel lile 
sx.et megismeréséért. K min el Sfl«'ij flni Miuhii 
fordította, valamint Miolzky A: <'/*/Í*<T/M-</ 
jiii'nji' e/imü köll\\ét is. II nn l\ meleg, len 
dülcttel teli modorban, tilo/ótiai s/enij>onioK 
ból kiindulva adja a/, emberiség mm s/.elleini 
és erkölcsi iillapotanak kepét . - ebből ki-
indiih:i konstruálja meg n jo\,.t. mely híjunkra 
vár: egy magasabb knltuni •- niMu.M-.Mbbi. n<ln 
erkölcs állapotát. 

Ax egye-- kotvlek forma dolgában is kiváló 
gondosság termékei. A fordítások mind iro¬ 
dalmi színvonalon, h i ú n mljak vissza az »• 
delit, a köt.-tek kiállítása is í/leses. gondos. 
Minden kötet csinos, lartós vusxonkötésbe van 
kötve s HX áruk igazán olcsóra vari szabii. 
hogy ez is előmozdítsa H vállalat c/.élját : HX 
ismeretek mennél s/i l.-sebb körben való ter¬ 
jesztését. A legdrágább kötélnek is csak kei 
korona HZ ára, a legolcsóbbé pedig egy komim 
:!<> fillér. K A. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET 
Kvassay Ede. Mai KzámunkbaH új regény kex-

•loilik A tn'ik kfz'ln-n <-/.ii(ini0L Swr/'ij. A^nMoy 
l',il«-. }•'./ ji név. H tntlv i*merö* é« jóhft0#Eá*á nt 
<.rptf<-hJx-k ei/,ti. némi főlelevenít<-*r<' uorttl » fk-
talabli nemzedéknél. KVHM.H n.-s évek 
IH-M élénk irodaim •. w'-gr.| fejtett kt; leg¬ 
jobb és legnépKzertíbb n^ényíróínk kö«é «». 
tották » a színpadon í* voluk sikerei Egy-két 
regénye én novella* kony ve nagy tetmcéiit aratott ta-
nak idején : A holaí ernbfrkffdii'lil, <'•• ,1 IVÍ/T/KV/I/C 
«zaiw rzímfi regényei, /•_>/?/ <vf«(//i <ii\mt„,i c/miíj 
novclUui könyve még élénk emlékMetuiiklx n álló. 
hatáaos művek. A nyolczvuiM érek koseepe '.t.. 
KvusHay cnaknem teljew-n vimz.. '»l»-
lomtól, stembaja, w megnehesítette i. 
hivatalos tevékenyKége, mely jiályája haladtával 
mind több terhet rakott vállaira. teljecen lefoglalta. 
Néhány ér előtt azonban újra fölvette tollat * 
hogy KÍkerreL, axt olvasóink i» láthatták tavmly-

^s tavalyi k»rác»onyí albnnnirikl bbí-
ben egy regénre. az utóbbiban egy novellája jelent 
meg. Új regényében, melynek közlését ma kezd¬ 
jük meg, régi erejében mutatkozik: * hetvené* 
évek társadalmának élénk, eredeti megfigyeiéMn 
alapuló rajta már magában i« érdekewtéget ad 
neki. a magyar élet egy elmúlt fázisának egye* 
vonásait örökíti meg. Kvaaaay Ede jelenleg mint 
nyugalmazott miniszteri tanáe*os Pozsonyban éL 

Tarja látván. Nagyon sokaknak meglepetés tem 
Ovnlai Fáinak az a fiatalkori munkája, melyet 
most a Ki«falndy-tár»aság mentett meg a feledé«-
tól » kiadott, könvvalakbaa mórt elősK/r. Varjú 

c/ , i l l l l l llOKN/llllll e l l . , . , 1 , , . 111.H,.; 
\\f. ilyet :. •• • . i,\ 1.1, 1. n i, .,' l !,. v , M i i l l . tni 'k. 
\X . UH / , | , IS.' lVIlClI | i le l l t I l leg II í.'-CUf/e/1// 

Alltlll és Kl'llii'llll / s l v l l i o n d Által Üíerkes^telt 
.W.i.///K/ / ( . / ' l.:nlilii l" N ' l .M l l l l l t l l l l l l l II. |'l " l 
\Hstik s/ l i l l l l i r t i írott \ . i l tn t i : i l | .M ' \ : I n. ni \ . 11.• i. , 
IlllVelhll j , ' \ Iljl. Ilii l l\e|i. '- llelll l1- !lill:i lil '.nllll 

niiíilli'i L..n\\bcii. A/. ellics/eU'^ nem idl iigynn 
( i \ l l l l l l l egk lVl i lob l l IMiM'lllilllilK h/UIVOtialAtl , . le 

rí m. • mii is erdeke'' "Ivii-iniinv. l'l^y gii/.diiy. 
gŐgll-. e||u/.<llt Ki eskelnell l 1111.. l . \ : i r j l l l - t \ i i l l 

t..ilenet. MI I I Irenn, , IIIM.N.U.-I. .1 ki elkergeti ét 
kitagadj)! •!< rek li.'ít. inert n n. ki k u l M u t t fflen \ 
a**/<>n\ li,-l\ett KWifrfm . fönvali iiknr el 
\ e l l l l l . A fiII ellilljiloslli . ll|lJ!l (ledl^ l i . i 
lllHgH VCKir.j e l H ]H |M ' | . l e . ' l t l N t . II k l 1 I l i i 
miK s/.iínt. Nngyoii |iónil j:ir M L. imV im ni. 

i'jsxakajAn glltnilti-sl |,:i|i. m,: nit|:i 
nyelvet, '.i 1. I. .;•. .M I ín .1 jn gáládat MO vele, ki 

f<ih/.1iiiii mimli nelml. m.-ír imir éleiére 1<ir-
s csuk liM/ülérn liii ment] niey. n tniM'l min 

ilen jiirM fonlul. n gonosz hii/nepet kite-xik » 
.1 in'i niegkiipju szerelmeiét, a ki n^ / 
lií\eii ii|uil1ii : i/, Hpél «'s pzwl megnyert e 

s/ereletét. A lorlenet s/.e|n Iliéi lat buli.!! II népies 
olvaxók okaUUán és miiliillatiisára íródott. . s/e 
rint van megalkotva cgv^xirii. kissé naiv cwlek-

lulJcniníjzMlmii UK •- m. j ' (iynlai késubln 
novelllíillllk életteljesséyi- «'s lillumsáffH. Minket 
elw'í Korban nunl M h.i!,.! (íuihu liontakozáHának 
(lokuiiK iituniM • r.lekei. Kimúlana már itt is csak¬ 
nem teljesen ki:.i.'.i nlt latosan meg tudja ütni 
a hangot, a tónusa együtt tud niudulálódni az 

' ni'tek iiaagalatáoalc tonuKával, a stílje 
máris H/ M lniliín.7011. bi/io- \oniUaknt nytijtó, 

telj<->.eii kifijééi Mtíbih. mint a kenöbln 
u. elavultságot alig érezni rajta, csak níno 

meg M » teli MOgésc. 1«'|. kki l leljen lukletóse, 
mint pl. .1 lío/i inlriirlni:-\iuii. Nem is készült 
annyira tiitztán rníívés/i •üokJbóL A maga nemé-
tx'n. mint a népnek való erkölcsi tendenoziájiá 
ohiuimány még ma is igen jól használható: 
tanító czélzata nem tolakszik előtérbe, megvonul 
n történet mögött, a mely a maga egyszerüségé-
M-\. r(*alii)7.tíkiis vonásaival érdekelheti a mai «gy-

l.b <|]VHMÍ1 !>-. 

Katona Lajos irodalmi tanulmányai. A Kis-
fuludy-tántaság. dicséretes szokásához híven, hogy 
elhunyt kiválóbb tagjainak hátrahagyott munkáit 
megmenti az elfdedéstöl és kiadja, most két kötet¬ 
ben őswtegyujtve adta ki Káinná Lajosnak, másfél 
ér előtt elhunyt kiváló tudósunknak irodalmi tanul¬ 
mányait, l jabb tudományosságunknak kétségkívül 
egjik legkiválóbb alakja volt Katona Lajos; rend¬ 
kívüli széleskörű és mély tanulteág, finoman és 
élesen bonccoló elme. nagy kombináló képesség, 
mely a tudóst képessé teszi az adatok tömkelegé¬ 
ből pozitív tételeket levonni éti megtalálni az eset¬ 
leges adatok mögött rejlő törvényszerűséget. 
ezekben állott Katona Lajosnak ereje, de erkölcsi-
lég M megkülönböztette öt az igaz tudományos jel¬ 
lem, a mely önfeláldozón, teljesen, mellékczélokra 
való tekintet nélkül adja oda magát a tudományos 
foglalkozásnak. Katona Lajosnak nem volt esak 
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penzum, kenyérkereső vagy karriércsináló eszköz 
a tudományos foglalkozás, neki ez volt tulaj dón -
képeni élete. Hogy mennyire belülről, lelke ere¬ 
dendő természetéből folyt nála a tudományos tö¬ 
rekvés, azt épen fiatalkori hosszas forrongásai, 
pályakezdésének ide-oda ingadozó tévelygései mu¬ 
tatják. Könnyen szánja el magát valami pályára, 
a kinek az egész csak épen hivatal vagy foglalko¬ 
zás, de a kinek lelki ügy a pályája, az minden¬ 
felé keres, sokszor csalódik, sokat félbehagy, a 
míg rátalál a maga útjára s épen ezzel szerzi 
meg aztán későbbi munkája legjobb eszközeit. 
Katona Lajosban épen a tudománynyal szorosan 
összeforrott voltát, tudósi jellemét bámultuk leg¬ 
jobban, mert ez az a tulajdonság, a mely a mi 
tudományos életünkben a legritkább, usszegyüj-
tött tanulmányai már érett, önmagára rátalált ál¬ 
lapotában mutatják, mint a népies hagyományo¬ 
kat, a nép ősi kultúráját kutató folklóré beveze¬ 
tőjét irodalmunkba, a kit érdeklődése lassankint 
átvezet az összehasonlító irodalomtörténethez. Ta¬ 
nulmányainak nagyobbrésze a folklóré körébe tar¬ 
tozik, — ezek még ma is utói nem ért mintái a 
módszeres, pozitív tudományos munkának olyan 
téren, a hol könnyen tévelyedhetik a fantáziák, 
önkényes konstrukcziók ingoványába, a kit nem 
vezet biztos módszer. Eégebbi magyar folklóré-
kutatóink el is tévedtek mind, Katona Lajos mu¬ 
tatta meg, hogy lehet abból az ingatag, bizonyta¬ 
lan anyagból, melyet a népmesék, néphagyomá¬ 
nyok, babonák stb. nyújtanak, pozitivet alkotni. 
Másik csoportja a tanulmányoknak az összehason¬ 
lító irodalomtörténet köréből való: itt Katonát 
leginkább a középkor irodalma vonzotta, melynek 
ő volt nálunk legalaposabb ismerője. A tanulnia 
nyok két kötetben jelentek meg s Császár Elemér 
irta meg hozzájuk Katona Lajos életrajzát. 

Az Olcsó Könyvtár, melyet Heinrich Gusztáv 
szerkeszt, két új füzetet bocsátott közre. Az egyik 
Szigligeti Edének még a negyvenes évekből való 
történeti tragédiája, a Gritti, mely annak idején 
nagy színházi és irodalmi sikert aratott s csak¬ 
ugyan egyike Szigligeti legjobb tragédiáinak. A 
darabhoz Morvay Győző irt bevezető tanulmányt. 
A másik füzet Fraknói Vilmos történelmi tanul¬ 
mányát adja Szilágyi Mihályról, Mátyás király 
nagybátyjáról, nagy részben új oklevéltári anyag 
nyomán, széles és jól rajzolt korrajzi áttekintéssel. 

A «Jó Pajtás>, Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja legújabb, márczius 2-iki 
számába Endrödi Sándor és Lampérth Géza Írtak 
verset, Szemere György és Krúdy Gyula élbe-

Selymei 
Kérjen mintákat tavaszi és nyári ujdonságfnkbol 
ruhákra és blúzokra: Voile. Foulard, Messahne, 
Crepe de Chine, Eolienne, Mousseline 120 cm 

vászonból és selyemből. 
Csakis garantált szolid selyemszöveteket 

— adunk el közvetlen magánosoknak bér- ét 
vámmentesen házhoz szállítva. (Dupla levélportó). 

Schweizer&Co., Luzern U 23 
Selyemszövet-kivitel. (Svájcz) Kir. üdv. szállítók 

szélest, Sebők Zsigmond folytatja Dörmögö Dömö¬ 
tör legújabb kalandjait, Elek nagyapó és Holló 
Sári mesét mond, Gyula bácsi érdekes természet¬ 
rajzi dolgokról cseveg, Mesemondó bácsi vidám 
kis történetet, Zsiga bácsi mulattató mókát mond 
el, Rákosi Viktor folytatja regényét. A rejtvények, 
szerkesztői üzenetek egészítik ki a szám gazdag 
tartalmát A *Jó Pajtást-i a Franklin-Társulat 
adja ki, előfizetési ára negyedévre 2 korona 50 
fillér, félévre 5 korona, egész évre 10 korona, 
egyes szám ára 20 fillér. Mutatványszámot kí¬ 
vánatra küld a kiadóhivatal. (IV. kér. Egyetem-
utcza 4.) 

Új könyvek. 
Varjú látván. Elbeszélés, irta Gyulai Pál, ki¬ 

adja a Kisfaludy-társaság. Budapest, Franklin-
Társulat. Ara fűzve 2 korona, vászonkötésben 
2 korona 80 fillér. 

Katona Lajos irodalmi tanulmányai. Két kötet. 
Kiadja a Kisfaludy-Társaság. Budapest, Franklin-
Társulat; ára a két kötetnek fűzve 12 korona, 
vászonkötésben 15 korona. 

Az Olcsó Könyvtár új füzetei: 1685—1688. 
Gritli. Eredeti szomorújáték öt felvonásban. Irta 
Szigligeti Ede. Kiadta és bevezette Morvay Győző ; 
ára 80 fillér. 1689—1692. Szilágyi Mihály, Mátyás 
király nagybátyja. Irta Fraknói Vilmos; ára 
80 fillér. Budapest, Fraklin-Társulat. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : NOVOTNY NÁN-

DOB magánzó, 90 éves korában Budapesten. — GLOS 
AETUB, a csizi gyógyítófürdő igazgatója, 80 éves ko¬ 
rában. - - ZHOBBLLA ISTVÁN földbirtokos, 78 éves 
korában Nagytapolcsányban. — NYÁRT KÁLMÁN ura¬ 
dalmi tiszttartó, 73 éves korában Pölöskén. — KEBE-
KES JÁNOS építőmester, 63 éves korában Kolozs¬ 
váron. — DICKMANN IGNÁCZ nagykereskedő és városi 
képviselő, 70 éves korában Eimaszombaton. — FILL-
KOBN JÓZSEF államvasuti főművezető, 60 éves ko¬ 
rában Budapesten. - - NAGY PÁL posta- és táviró-
ellenőr, 54 éves korában. — MATISZ DEZSŐ dr. királyi 
közjegyző, 53 éves korában Váczon. — KÁDAK GYULA 
nyűg. törv. biró-és ügyvéd, 63 éves korában Nagy¬ 
szentmiklóson. — HEBBENSTBEIT FEBENCZ Eszter¬ 
gom főegyházmegyei áldozópap, hitoktató, 53 éves 
korában Pozsonyban. — STEMPIEN BÉLA, 34 éves 
korában Budapesten. — FEHÉB ALFRÉD rendi örö¬ 
kös kormánytanácsos, az aradi Minorita-rendház 

főnöke, 48 éves korában Aradon. — DDKA GÉZA báró 
rendkívüli követ, meghatalmozott miniszter, ország¬ 
gyűlési, képviselő, 46 éves korában Bécsben. — 
Folkusházi GYUBOYIK GYULA magyar éllamvasuti 
ellenőr, 43 éves korában Újpesten. — LIBAY LÁSZLÓ 
az eperjesi takarékpénztár főkönyvelője, 35 éves 
korában Eperjesen. - - MOLITÓBISZ BANDIKA. Moli-
tórisz Gyulának, a Margitsziget felügyelőjének kis 
fia, kilencz éves korában. — Szilasi és pilisi Szi-
LASSY MIHÁLY, 32 éves korában Bécsben. 

Özv. BABCSAY ELEKNÉ, szül. Schmidegg grófnő, 
85 éves korában Bécsben. — Özv. DIENSTL KÁ-
ROLYNÉ szül. gádi Pálffy Ágnes, 82 éves korában 
Nagybecskereken. — Özv. MOLLEB HENBIKNÉ szül. 
Steiner Júlia, 73 éves korában Budapesten., -
Özv. WELLESZ DÁVIDNE, 65 éves korában. — Özv. 
CSETE GYÖBGYNÉ, szül. Veress Ágnes, 62 éves korá¬ 
ban Mármarosszentgyörgyön. — Özv. EBBER JÁNOSNÉ, 
szül. Jerzsabek Mária háztulaj donosnő, 58 éves ko¬ 
rában. — Fajkürthi és kolthai KÜBTHT ANNA, 53 
éves korában. — TÓTH ÁRPÁDNÉ, szül. Kristó Nagy 
Juliánná, 49 éves korában Boczföldén. - - Felső-
eőri FBÁNCSICS MIHÁLYNÉ, szül. Gerdenich Eiza, 
45 éves korában Dégen. — Malomhegyi GEBHARDT 
FERENCZNÉ dr.-né született dénesfai Börzsöny Irén, 
39 éves korában. - - FH.Ó ZSÓFIKA, Filó Antal 
Érsekújvár város főjegyzőjének leánya, 15 éves ko¬ 
rában Érsekújváron. 

EGYVELEG. 
* A tengerről. A tengert szünet nélkül tanul¬ 

mányozzák azok az expedicziók, a melyeket részint 
a tudományos intézetek, részint a hatalmak kül¬ 
denek ki. Különösen fontos a tengernek egyes 
helyeken való mélységét tudni és alig van hajó, a 
mely útközben ne eszközölne pontos méréseket, a 
melyeket aztán a tengerészeti hivatalba juttat el. 
Ott készülnek a tengeri térképek, a melyekre az 
újabb mérések eredményeit azonnal rávezetik 
A legnagyobb mélység, a melyet eddigelé megmér¬ 
tek, 8556 méter volt, most azonban a Plánét nevű 
angol mérőhajó több, mint ezer méterrel nagyobb 
mélységet mért meg és pedig a Csendes-oczeánban, 
a Filippi szigetek keleti oldalának közelében. Eddig 
az volt a vélemény, hogy a legnagyobb tengeri 
mélységek körülbelül megfelelnek a legnagyobb 
hegyek magasságának. Miután a Himalaya hegy¬ 
ség legmagasabb csúcsa a Gaurisankar 8800 mé¬ 
ter, a Plánét hajó által most talált tengermély¬ 
ség azonban 9780 méter, látjuk, a tengermélysé-
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Hatszor több hal meg rSJS^Wte*^**) 
tápláltakból. Az elegendű éa nem fárasztó táplálást teszi lehetővé a 

Jótékony hatással van a tej mennyiségére és 
minőségére. A tej gyarapodás 33—50%. A cse¬ 
csemők rendszeresen gyarapodnak súlyban és ki¬ 

tűnően fejlődnek. Kellemes izfi, minden folyadékban könnyen ol-
dódó. l tégelyíOnapia elegendő. AraSK.Fö'ler&katFragnerB.gyógyez, 
Frag m . Nemda-u. Bárok. Lerakat Magyarorsz.részére Tőrük József 
gyógyszertára Budapest, KiráJy-u. Ahol nem kapható, a szétküldés 
postán a pénz előzetes beküldéíe'után történik. Egy tégely 3-20, 
•> tégely 6-72, 3 tégely 9'71, 4 tégely ÍZ'— korona bementre. 

Galegol 

TÖRLEY 

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

elérhetetlen hatású szeplők eltávolítására és nélkü¬ 
lözhetetlen szer arcz- és bőrápolásra, mit számtalan 
elismerőlevéllel bizonyíthatunk. Gyógytárakban, dro¬ 
gériákban, illatszer és fodrász üzletekben 80 fillérért 
kapható. Szintngy páratlan hatású női kézápolásra 
a Bergmann tManerai liliomkrémje, mely tubusukban 

70 fillérért mindenütt kapható. 

S A VILÁGHÍRŰ 

chőbcrl-ágy 
Magyar szabadalom 3011. n . 

agy. Nappal sxék. 

Legrégibb él legtökéletesebb 
ARCZÁPOLÓ, SZEPLŐ- ÉS 
MÁJFOLT ELTÁVOLÍTÓ SZER 

AZ ESZÉKI ARCZKENOCS 
ÉS SZAPPAN. 

J. C. D1ENES SALVATOR 
GYÓGYTÁRABÓL, ESZEKEN. 

Minden háztartásban elegáns kis kanapé gyanánt szolgál és egy 
kézmozdulattal a legtökéletesebb ruganyos matraczos agyra vál¬ 
toztatható át, a legnehezebb és legnagyobb személyek számára 
is, ennélfogva minden jobb családnál kedvelt, sőt nélkülözhetlen. 
34 év óta sok ezer van használatban, mert a jó fekvés a tüdő-
szabad lélegzését előmozdítja. A Schőberl-ág-y ara kivitel szerint 
52, 72 K és feljebb. Szétküldés a világ minden részébe Sohőberl 
Bobért udvari szállító, cs. és kir. szab. gyára által BudapM-
tan, IV., Haris-bazár 12. Árjegyzék kívánatra. Óvjuk a t ez. 

közönséget Schőberl-ágyaink értéktelen utánzataitól. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyár ét fSüzlet: 

VIII.,Baross-u.85. 
Telefon :Jőzief 2—37 

A főváro. első é. legrégibb A oslj,teti.,tit*, veg^i..** 
és kelmefestő gyári intézete. 

Fiókok: H., Pé-utci« 87. IV., Eskü-út e. T., Keoskeméti-
ntoik 14. V.. Harminczad-u. 4. VI., Teríz-kőrút 
38. VI., Andrássy-At 16. VXH., József-körót 8. 

Redőnyös & lapos íróasztalok H f t „Rejna Iratszekrények. Kártyanyilvántartás. 
Teljes intézeti berendezések, j 

Budapest, 
Telefon 86—27. Birsen ÉS Társa, 

[M a Jelenkor lég 
tökéletesebb 

Országszerte d i j m e n i e s bemutatás. 

Pénz,Rönyo*oRmány$zekrényeK 
Elsőrendű minőség. .-. Szolid árak. 
V., Alkotmány-utca 19. BZ. 

gek, vagyis tengervölgyek jelentékenyen nagyobbak 
a hegyek magasságainál. 

* Herkulanum kiásatása. Mikor a Vezúv mint¬ 
egy 1800 év előtt kitört, a láva két virágzó várost 
temetett el a hegy tövében: Pompejit és Herku-
lanumot. Ezek közül az előbbit az olasz kormány 
több millió lira költséggel fölásatta és temérdek 
műkincset, drágaságot hozott napfényre, a melyek 
még ma is számtalan idegent vonzanak. A törté¬ 
netírók állítása szerint Herkulanum még pompásabb, 
gazdagabb város volt, mint Pompeji, de föltárá¬ 
sára eddig gondolni sem lehetett, mert az olasz 
kormánynak nincsen erre való pénze. Most az a 
hir érkezik Rómából, hogy Pierpont Morgan, a 
hírneves amerikai milliárdos, a ki nemrég a Vezúv 
környékén járt, ajánlatot tett az olasz kormány¬ 
nak, hogy fölásatja Herkulanumot a saját költ¬ 
ségén. Aligha lehet kétség, hogy az olasz kormány 
szívesen megadja erre nézve az engedélyt, annyi¬ 
val is inkább, mert Morgan kötelezte magát, hogy 
semmit sem akar a napfényre kerülő kincsek k5-
zűl megtartani, hanem mindent Olaszországnak 
ajándékoz, magának csak a Meczénás dicsőségét 
akarja. 

» TA Créme Simon nem új készítmény; 
f már rég kiállotta a tűzpróbát. Zson-
Igitó (tonikus) és puhító alkatrészekből 
lévén összeállítva : ez az egyetlen, való¬ 

ban higiénikus szépitőszer. 
A Créme Simon fehéríti, 
puhítja, bársonysimává és 
üdévé teszi a bőrt; hatása 
csodás, illata fenséges és azok 
a nők, a kik naponta hasz¬ 
nálják toalettjükhöz, biztosak 

benne, hogy állandóan megőrzik az ifjúság bájos és 
mindenkit elragadó üdességét. 

Azok a szépitőszerek, melyeket Madame Róza 
Schafíer, Wien, XIX/2. forgalomba hoz, az egész 
müveit világon kétségtelenül a legjobb készítmé¬ 
nyeknek vannak elismerve, mert szinte a csodával ha¬ 
táros az az eredmény, amit a Poudre ravissante, 
Créme és Eau-val elérünk, ezeknek tehát egy toalett¬ 
asztalról sem szabad hiányozniuk. Ehodopis a sápadt 
arcznak és ajaknak a megifjusodás tavaszát jelenti, 
míg az áll és homlokkötő minden ránczot egyszer s 
mindenkor eltávolít. Konoor egyszeri használat után 
az ősz hajnak a fiatalkori színét adja vissza. 

A szépség diadala. A szépség Isten adománya, 
de annak ápolása és megtartása tőlünk függ. A mo¬ 
dern hygienia már eléggé bebizonyította, hogy az 
arcz, nyak, kéz és bőr észszerű tudományos alapon 
való ápolása a szépség és egészség javára szolgál. 
Ily tudományosan ápolja és kezeli a szépséget a 

világhírű párisi Institut de Beauté fiókja, Váczi-
utcza 5., a párisi anyaintézet, szakavatott kezelőnői 
által. Az intézetnek hajápoló, manikűré és bőrápoló 
osztálya is van. 

Ne ültessen senki szőlőt, mielőtt iMilltelep» 
Nagyősz, Középeurópa legnagyobb szőlőiskolájától 
árjegyzéket nem kér. 

Divatosak, jók és fölötte olcsók a világhírű 
brünni posztógyári SiegeUmhof czég szövetjei. Köz¬ 
vetlen beszerzése által mindenkinek lehetséges ma¬ 
gát kevés pénzért a legszebb és legfinomabb szöve¬ 
tekkel a legalacsonyabb gyári árért ellátni. 

Hölgyek öröme. A világhírű japán Neppon 
pouder és eremé a legtökéletesebb szépségápolók. 
Pár nap alatt a legrosszabb teint is hamvas rózsássá 
varázsolja. — «Neppon» a női szépség titka! 

SAKKJÁTÉK. 
2838. számú feladvány Blake F,, Liverpool. 

SÖTÉT. 

y. 

m 

Mailéi Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipvt-
vár). — Szabó János (Bakony-Sientldttlá). — A tOySri 
Sakk-köri. — Székely Jenő. — Mégzey József (Qyör). — 
A tZborói TArtatkört. — A tKaloctai Katholikui Kört. — 
VeöreöB Miklós (Ziret). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodiát-
újlak). — A tDtmaföldvdri Egyenlíiégi kört (Dunaföldvár). 
Barcsa Mihály (Biharudi-arl). — Osolnoki István (Hajdú-
hadháza). — A •Lribiai Qazdaiági KcuánAt (Leibici). — 
Lustyik János és Szivák János (Alberti-Irta). — tCtengeri 
ComiKJi < Ctenger). — Király Mihály (Zenta). — Kunz 
Rezső (Temarikdi). — Budai Sakkozó Tdnaiág (Budapat). — 
Patkó Imre (Talpat). 

Szerkesztői üzenetek. 
Múlnak. Elfeledni. Az utcza sorában. Üres sza¬ 

vak, nőm gyökereznek aemini másban, mint csak né¬ 
mely irodalmi olvasmányaiban. 

Hulló meteor. Dél. Nagyhangú szavak, melyek mö¬ 
gött minimális értelem van. 

Könnyek. Szegfű Btb. Banális szólamok halmaza, 
a mely csak arra való, hogy eltakarja a mondanivaló 
hiányát. 

Az lesz a furcsa. Ez sem egészen rossz, kisebb 
igényű helyen meg is állná a helyét, de arra mégis 
csak jelentéktelen, hogy mi közöljük. 

Eljövök. Valami őszinte érzés, egy kis melegség 
van a verseiben, persze ez nem elég arra, hogy a 
nagy nyilvánosság elé vigyük. 

Szonett leeresztett függönyök előtt Újat erről 
sem tudunk mondani. Az az egy lépés választja el a 
magasabb irodalmi mértéktől, a melyet a legnehezebb, 
megtenni: a ki igazi tehetség, az észre se veszi és 
már megtette, a ki nem az, az hiában is erőlkö¬ 
dik vele. 

b e a e f g h 
VILÍOOS. 

Világos indul éj a harmadik lépésre mattot ad. 

KÉPTALÁNY. 

A 2830. számú feladvány megfejtése Friss Ottótól. 
a. Sötét, 

l. . _ Fa8xb7 
á. Va6xb7 f stb. 

1. __ Hb2 t. sz. 
2. Fh3-e6 f stb. 

Világos. Sutét. 
1. Bbl—b7 . e4xd3 
2. Va6—c6 t ! stb. 
1. Fd6-f4 
2. Hd3xf4 f Btb. 

d. 
1. __ c5-c4 
2. Bb3—b5 f stb. 

Helyesen fej te t ték meg t Merényi Lajos. — Geist 
József és Stark Vilmos. — A t Budapesti Sakk-kön. — 
A tSudapetti 111. kér. Sakk-kört. — Ladányi Antal. — 
Wysohogrod Pál. — Beér Mór. — Gottlób István (Budapett) 
Németh Péter (Cionfor). — Kintzig .Róbert (Fokért). — 

A «Vasárnapi Ujság» 5-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: A ki kapkod a dicsőség 
után, nem érdemli meg. 

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

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

dobhártya 
nagyothallás, 

víbraczíós masszázsa 
fülzugás és fülfájás 

minden neme ellen, neves tudósok kutatásai alapján 
szakkörökben már régóta kitűnő és hathatós gyógy¬ 
módnak van elismerve. Kézzel természetesen lehe¬ 
tetlen a dobhártyához masszázs által eredményesen 
hozzáférni, ennélfogva a technika és a mechanika 
műszereire vagyunk utalva. A fül belsejének masszí¬ 
rozására alkalmas egyszerű, tehát nem túlságosan 
költséges, szolid, czélszerü vibrátor feltalálásának 
problémája megoldást nyert, mégpedig a duderstadti 
Loest Emil czég «Audito» nevű műszerével. Ezzel 
mindkét fül egyszerre, vagy esetleg csak egyik fül 
is kezelhető, egyszerű fogás által a kívánt legkisebb 
vibrácziós erősségre beállítható, de erősebb beállí¬ 
tásnál ismét erősebben hat. Mellékkészülékek, vagy 
duplaműszerek különböző használati czélokra nem 
szükségesek. 

Sokan azt hiszik, hogy reménytelenül kell szcn-

vedniök, mert a fülkezelésmodern, tudományos ha¬ 
ladásáról sejtelmök sincsen. Kötelessége tehát min¬ 
denkinek, a legújabb vívmányokkal és hathatós ke¬ 
zelési módszerekkel megismerkedni, melyek lehetővé 
teszik a bajjal, idült esetekben is megküzdeni A pa¬ 
ciensek számos elismerő levele tanúskodik a bá¬ 
mulatra méltó eredményről, mely ezen készülék 
kezelése által éretett el és a tekintélyek ajánlása 
mellett figyelemre méltó biztosítékot nyújt az tAuditoj 
kiváló működéséről. 

A törv. bej. czég Emil Loest, Spezial-Institut, 
Duderstadt 14a. Harz (Németorsz.), nagyothallók¬ 
nak kívánatra útbaigazításokkal és kezelési utasítá¬ 
sokkal ellátott kimerítő könyvecskét küld. Önnek 
csak az «Auditoi>-ra (német szab.) vonatkozó köny¬ 
vecskét kell kérnie s azt azonnal teljesen költség¬ 
mentesen megkapja. 

SAVANYUVIZ. 

Q/erravaÜQi 
^ * " 

-iina bora vassal 
Hygienlkus kiállítás 1906. Legmagasabban ki¬ 
tűnt Krősitőszer gyengélkedők, vérszegények 
és labbadozók számara. Étvágygerjesztő, Ideg-

erősltf ' 
Kitűnő te. 

J, Serravallo, 

'**VK óceániai u» m^9> » *•» J«f * * 
erősítő és vérjavitó szer. 

Kitűnő te. 7000-Qél több orvosi vélemény. 

s , . t*& Trieste-Barcola. 
írtárakban félliteres üvegekben. 

Jtorra nvfSfkbrn K 4.SO. 

Vásárolható a 
. K 2 

kiváló bor- és 
lithiumos 

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

Kapható ásványvizkereskedesekben és 
gyógyszertárakban. 

QPUIIITCC ÁPHQT Szinye-Lipóczi Salvatorforrás-vállalat, 
OUnULI CO MUUO l Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

gyógyforrás — (Beregmegye.) 
a gyomor, betek, hagyhólyag l különösen » 
légió Mérvek hnrntos bAntn.lm.mtl igen j6 há¬ 
t ú n még akkor is, ha Tertések esete forog fenő. 
Megrendelhető: EDESKUTT L.-nal Budapesten 

ás a forrás kezelőaégénél Munkácson. 
IMbZFAISKOLA-njUU&O 
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A modern tudomány vívmánya! 
Ártalmatlan anyagokból készül. 

Amerika és Európa modern hölgyei csak 
ezen arczápoló szereket használják. 

Japán eljárás SZerinL Púder ára 2 korona Hatága CSOdáS. Krém ára l kor. 50 fillér. 

PITI! **** 
Az arczbör pár nap alatt leheletszerű finomságot kap, az arozranozok megszűnnek, a tein tisztátlaneága eltűnnek. Minden eddigi készítményt tájszárnyal. 
F Ő R A K T Á R : TÖRÖK J Ó Z S E F GYÓGYSZERTÁRA, BUDAPEST, VI. KERUUET, KIKÁLY-UTCZA 12. SZÁM. 

HÖLGYEKET ÉRDEKLŐ 
szabadalmazott újdonság. 

HŐI RUHA KÉSZÍTHETŐ PfiÓBi NÉLKÜL 
ezen találmány segítségével; azon hölgyek tehát, 
kik nem szeretnek,vagy nincs alkalmuk próbálni, a 

• legkifogástalanabbul • 
álló ruhát tudom szállítani, ha egyszer nálam 
megjelenik alakjának levétele miatt, mely az 
emiitett szabadalmazott szerkezettel történik e 
melyet műtermemben már éveken keresztül ki¬ 
próbáltam és most már annyira tökéletesítettem, 

hogy azt. mint teljesen jót, ajánlhatom. 
• Mély tisztelettel • 

Kulcsár István szabó, Budapest, IV., Haris-bazár 6. 

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

6 kiló nj, jó fosztott, por¬ 
mentes K 9'60, 5 Üli jobb 
K lí'—,5 iilólehér, pehely 

puha, fosztott K 18—, 24—, 5 kiló hófehér, pehely-
pnha fosztott K 30.—, 36—, 42'—.  

KÉSZ AGYAK 

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen. 

Sárga János 
császár és királyi udvari szállító 

éks*erésK és műötvös 

Az ország 
legelőnyösebb 

ékszer, óra, ezüstnemü 
és iparművészeti tárgyak 

beszerzési forrása. 
Készpénz és angol rendsz. 

részletfizetésre is. 
Legdivatosabb 

karperec* órával. 
karátos arany 90 K. 

IV., KigyÓ-tér 5. éS vidékre választékot küld! £ ü s t b 5 r s z i j j í a _ 

KoIOISVáf, MátyáS király-tér 13. Árjegyzék ingyen. Aczél 
_ 16 • 

14 • 

•A8YARHOM EL80. LE6MAOYOB8 E8 LEGJOBB HÍRNEVŰ ORAUZLETE. 

llapiffatott 
- 18^7. -

, - v i j s s a 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

árieaiék Mnwrtv*. tavltitok oonto«» 

4* Elzsirqsodás, + 
elhizás 

megszüntethető a TONNOLi 
ál tal . Kitüntetve az aranyérdem-
jellel ée dicsérő oklevéllel. Nincn 
Mbbé erős derék, kövér osipő, ha¬ 
nem karcsú, elegáns és pra-
cziózus alak. Nem aryogy-
szer, nem ti tkos szar, ere¬ 
detileg zsírtalanító, flhájaso-
dott ugyan, de őzért egészséges 
személyeknek. Nem Ull diéta, 
nem kell az életmódút me^változ-
Ulnl. Tökéletes hatás. Ára 3 kor. 
postán, va«y utánvétté], tíyár: D. 
Franz Steiner & Co., Berlin 
31. Königgrátzerstrasse 85. 
Főraktár és szétküldés Tőrök József, 
lindapest, VI. kér , Király-nteza l i 

Költőgépek 
hizi és vadszámyas részére jŐTa-
delmezö baromfiudvart szakszerűen 
és olcsón berendel, mindenféle 
f aj baromfit, u összes syükségleti 
cikkeket szállít •kfilönlegetiség-gy&r 

NICKEBL&Co.G.m.b.H. 
Központ: Wien-Inzersdorf . 
Tr ies te r s tp . 3O. Telefon 9120. 
144. »z. kttológas kivdimtra ingyen. 

(piros ágy-
hnntbq 
jól meg-

töllre, 
l dunjha, vagy l derékalj 180 cm. hossza, 116 óm. széles K10'—, ÍZ'—, 
l-V— és 18'—, 2 méter hossza, 140 cm. széles K 13—, 15'—, 18'— éí 
-l'—, l fejvánkos 80 cm. hosszn, 58 cm. széles E 3'—, 3*50 és 4'—, 
90 cm. hossza, 70 cm. széles K 4'60 és 5'50. Készítés minden tetszés 
szerinti méretben is. 3 rétü szrmatraezok l ágyra K 27'—, jobbak 
S 33'—. Szétküdés utánvét meett bérmentve 9 K-tól feljebb. Becserélél 

és vissaküldés az postaköltség megtérítése eenében megengedve. 
S a c h s e l B e n e d e k , L o b c s 6O. Pilsen mellett. (Csehország.) 

MEGHÍVÓ 

a Magyar általános takarékpénztár 
részvénytársaságinak 

1913. évi murc/ius hó <*-én délután 6 órakor, 
az intézet saját házában (Budapest, V., József-tér 14.) 

levő helyiségeiben tartandó 

XXXI. rendes közgyűlésére. 
NAPIREND: 

1. Az igazgatóság jelentése az 1912. évi üzletévről. 
2. Az igazgatóság zárszámadásának előterjesztése és 

indítványa a megállapítandó osztalékra nézve. 
3. A felügyelő-bizottság jelentése az igazgatóság álta' 

megállapított évi mérlegről, valamint a nyereség lel" 
osztását illetőleg tett indítványnak megvizsgálásáról. 

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

5. Két igazgatósági tag választása. 
6. l gy felügyelőbizottsági tag választása. 
7. Két fiókfelügyeleti tanácstag választása. 
8. A választmány kiegészítése. 

ttf~ Azon t. ez. részvényesek, kik a közgyűlésen résztvenni 
kivannak, felkéretnek, hogy az alapszabályok 13. §-a értelmében 
a nevükre szóló részvényeiket, a még le nnm járt szelvé¬ 
nyekkel együtt, legkésőbb f. évi marcz ins 1-iij a társasai; 
pénztáránál Budapesten, az Union-Banknál Bécsben, vagy 
a cs. kir. szab. Triesti általános biztositó társulatnál (Assi-
curazioni Generáli) Triesztben, a tFiliale dér k. k. priv. 
Osterr. Gredit-Anstalt fnr Handel und Gewerbei czimü inté¬ 
zetnél, a «Filiale dér Dnion-Bank«-nál és a tFiliale d<* 
Anglo-Osterr. Bank.-nál helyezzék letétbe. 

• A. megvizsgált mérleg és az erre vonatkozó felügyelő¬ 
bizottsági jelentés 1913. évi február hó 24-töl kezdve a tár¬ 
saságnak helyiségeiben a részvényesek rendelkezésére áll. 

Budapesten, 1913. évi február 21-én. 

Az igazgatósig 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 
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Megjövendöltette-e már 
egyszer a jövőjét??? 

Tudja e hogy a létmagyarázat minden ember ré¬ 
szére azt jelenti, amit az iránytű jelent a hajósnak? 
Ha saját személyéről, üzletéről, szivbeli ügyéről, 
utazásokról, nj vállalatokról, vételek és eladások, 
elhatározások kei esztülvitelére legalkalmasabb 
időről tájékozódni akar, akkor Írjon azonnal 

Prof. ROXROY-nak London. 
Dijlalnn olvasmányok e lap minden 

olvasója számára, kik a/onnal Írnak 
értük. Aki az astrologia ősrégi tudo¬ 
mányát tanulmányozta és azt n grtmho-
lo"ia és egyéb szükséges részletludomá-
nyok segítségével gyakorolja, mint aho¬ 
gyan a régi egyptomiak és perzsák tették : 
megszerzi magjnak azt a tudást, csak¬ 
nem a tökéletességig azt a képességi-t, 
hogy az emberek jellemét, képességeit 
és hibáit megtudja Ítélni, úgy mint a 
hinduk és más napkeleti nemzetségek 
milliói, sohasem tesz életében lép̂ é.st a 
nélkül, hogy előzőleg horoskopiájától 
tanácsot ne kérne, mely horoskopot a 
lermészet mindenki számára mindjárt 
szülelésekor felállítja. Fontosabb alkal¬ 
makkor, pl. ha házasságot akar kötni, 
hosszabb útra akar kelni, vagy üzletéhez 
társat akar venni, ez esetben az astro-
logia van hivatva, hogy mindazoknak a 
kikről szó van, a horoskopját tanulmá¬ 
nyozza és ebből meglátja, hogy csillagzatuk harmonizál-e és 
lehet-e szerencsére, boldogságra, sikerre számítani ? Ha a csillag-
zatok jelei nem kedvezőek, akkor a szóban forgó tervet vagy el 
kell halasztani, vagy egészen elejteni. Mindez nevetségesnek tűnik 
fel az előtt, aki ezt a tudományt még soha m-m tanulmányozta, 
vagy aki azok eredményét soha nem vizsgálta. Megdönthetetlen 
marad azonban az a tény, hogy az emberiségnek több mint a 
fele, évszázadokon keresztül a napkeleti országokban hasznukra 
fordították azt 

Stahmann Pál úr, egy tapasztalt német astrologás Oberniew-
sadenböl írja : «A horoskop. melyet Roxroy tanár úr nekem fel¬ 
állított, teljesen megfelel az igazságnak. Alapos, teljesen sikerült 
munka. Miután magam is astrológus vagyok, csillagászati szá¬ 
mításait és adatait pontosan utánavizsgáltam és azt találtam, hogy 
munkája minden részletében perfeci, ö maga pedig ezen tudo¬ 
mányban teljesen avatott. Roxroy tanár úr egy igazi emberbarát, 
mindenkinek igénybe kellene venni szolgalatait, mert ezáltal 
rendkívül sok előnyt szerezhet magának', 

Blanquet bárónő, egyik legtalentumosabb párisi nő a követke¬ 
zőket mondja : "Köszönetet mondok Önnek alapos jövendőmon¬ 
dásáért, mely csakugyan rendkívül pontos. Én mar különböző 
astrológusokhoz fordultam, de egyetlen-egytöl sem sikerült oly 
igaz és leljesen. megelégedésemre szolgáló választ nyernem. Szí¬ 
vesen fogom Önt ajánlani és bámulatos tudását ismerőseim és 
barátaim tudomására hozni». 

Ha Ön Roxroy tanár sok éven át szerzett tudományát és gya¬ 
korlatát hasznára akarja fordítani, ügy küldje meg neki az 
alanti verset saját kézírásával, teljes nevével, czimével, születés 
évének, hónapjának és napjának pontos feltüntetésévet, közölvén 
vele azt is, hogy férfi, no, vagy leány-e Ön, mire mint ennek a 
lapnak olvasója, teljesen díjtalanul megkapja a fent emiitett két 
oldalra terjedő olvasmányt, mely nagyon kellemesen fogja Önt 
meglepni és nagy hasznára fog önnek válni. 

Ezer ember mondja: 
Csodás a tanácsod, 
Sikert, dicsőséget, csak ettől várhatok. 
Remegve keresem boldogságom útját, 
Ezért Kérem tőled nagy titkodnak kulcsát. 

Tetszés szerint 60 fillért mellékelhet bélyegekben postadíjért. 
Czimezze 25 fillérrel bérm. levelét: Prof. Roxroy, Dept. 4010 E 
Kennsington High Street Nr. 177a, London, W., England. 

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

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

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

-SZOlOOlTVAJfY 
[VAWHIMTAMERIKAI ÍS CUROnU 

SIMA áSOTŐNDin 

SZŐLŐVESSZŐ 
il NA5T MENY15Ó5BOI 

O L C S Ó Á R A K MÓLÉIT ELADÁSRA ÁJUAPQT 
INOftW KÜLDÜNK — — — — • 

8ADAGQMYVIDÉK1 SZÖLŐTELEP 
KezeLöaéae 

100 gyertyalény erős, óránkénti világításra 3—5 fil¬ 
lérbe kerül.nincs kanócza, bAihovH vihető s aemmi 
körülmények között fel nem robbanhat . 

Alidé kilis 
megtekinthető, minden vételkötelezettség nélkül 

WIKTORIH É ! TÁRSA Bpest, VIII', kerület, Baross ntcza 1. s ram. 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Valódi brünni szövetek 
az 1913. évi tavaszi és nyári idényre. 

Egy szelvény ( l szelvény 7 kor. 
3.10 m. hosszú l szelvény 10 kor. 

' l szelvény 15 kor. 
l szelvény 17 kor. 

l l • 
teljes férfiruhához 
(kabát, nadrág, és mellény) 

elegendő, csak szelvény 20 kor. 
Egy szelvényt fekete izalonruháboz 20.— K-ert, szintúgy 
lelöllüszovciet, hiristalódent,selyemlumgarnt, női kosztüm 
szöveteket stb. gyári árikon küld, mint megbízható él 

szolid ctg mindenütt ismert posztógyár! raktár. 

Siegel-Imhof Brünn 
Minták Ingyen él bérmentve. 

Az előnyök a melyeket a magánvevő élvez, ha szövet¬ 
szükségletét közvetlen Siegel-lmhof cégnél, a gyári 
piacon rendeli meg, igen jelentékenyek. Szabott, leg¬ 
olcsóbb árak. Óriási választék. MintahB, figyelmes 
kiszolgálás, még a legkisebb rendelésnél Is, teljesen friss 

áriibao. 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
=GUSZTÁVE 
ZOieORATEBIEI 
Bpest, csakis Giiella-tér 2. 

Telefon. 

IBACH-ZOU60HÁK 
egyedüli képviselete. 

EBACH-zongor&t játszanak és ajánlanak : 
Backhaus, Dohnányi, Pugnol, Alice Ripper, Sauer, Steíaniay stb. 

SOVÁNYSÁG, 
Szép, telt teatidomokat nyerhet a 
torv, védett, keleti BTTSTEBIA 
eróporunk által,mely arany 
éremmel kitüntettetett . Bi-
záa 6—8 hét alatt egész 30 fontig. 
Szigorúan szolid, nem ámí¬ 
tás. Számos köszönetnyil¬ 
vánítás. Doboza használati uta¬ 
sítással S'76 K. A pénz poata-
ntalványon beküldése, vagy utánvét 
mellett, portó külön. — Biszkrét 
szétküldés. Dr. Franz Steiner 
fc Co. Berlin 134. Könlgra-
tzerstrasse 85. Főraktár éi 
síétkttldéa Törők Jóuef Budapest, 
VJ. kernlet, Klrály-utcma 11. sz. 

Wienben nyer¬ 
ték az I. győz¬ 
te si érmet, az 
orsz. kulturta-
nács díszokle¬ 
velét, Bpes-
ten a nagy 
aranyérmet. 

Ajánlok kiállítási és príma 
énekeseket, példányát 10.—, 
12.—, 16.—, 20.—, 30.— és 
50.— K-jával. Erőteljes, jól 
etethető tenyésznőstények 
K 3.—,5.—,8.— példányonként 
SIMON KAROLT, 
nagytenyésztő Aussig a. d. 
Élbe. Árjegyzék ingy. 8 bérm. 

„Altvater" 
Gessler 
Budapest 

UGYTOLLAK! 
Legelőnyösebb be vas áriáéi 
= = forrae: = 

Vállalat, Miskolcz 2. 
t r Tessék irijánlatot kérni I 

Fog-
és gyökérhuzások 
fájdalommentesen, 
érzéstelenítéssel. Fo¬ 
gak fehérítése, fog¬ 
kövek eltávolítása, 
a száj és nyelv be¬ 
tegségeinek gyógy¬ 
kezelése, a legkin-
zóbb fogfájások 
azonnali megszün¬ 
tetése ; gyermekek¬ 
nél a foghúzásoknál 
speciális módszer 

alkalmazása. 

Pog- Fog-
tömések (plombok) 
arany és platinából, 
arnny és ezüst a m al¬ 
gámból, továbbá a 
fog színével teljesen 
azonos porczelkm 
massnból stb. Ken¬ 
detlen, kiálló fogso¬ 
rok és egyes fogak 
rendes állásba való 
visszahelyezése, sza¬ 
bályozása leljesen 
fájdalom nélkül,fel¬ 

nőtteknél is. 

sorok, rágásra nlkal-
musnk, szájpadlás 
nélkül, ki nem ve¬ 
hetők, a berlini fo¬ 
gászati poliklinikán 
elsajátított legújabb 
móaszerek szerint, 
művészi kivitelben. 
Arany- és platina¬ 
koronák, arány hi-
dnlások. Régi hibás 
fogsorok átdolgo¬ 

zása és javítása. 

Gonda Samué 
Fogorvosi rendelőjében rendkívül mérsékelt díjszabás mellett eszközöltetik 

IV., Kossuth Lajos-ntcza 11. sz. 
Vidékiek 24 óra alatt megkapják fogsoraikat Részletfizetési ked¬ 
vezmény. Rendelő órák egész napon át. Tisztviselőknek az esti 

órákban külön rendelés, írásbeli jótállás. - • Q'. 

NUTH KAROLY 
Cs. és klr. fensége 
József föh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és Iroda: Budapest, m kér., Garayutcza 10. 
Központi TÍZ-, lég- él gőzfűtések, légszesz és TizTwelékek, cstlornizások, 
siellőzttlesek, sriwttyuk, TiMrámőTi emelőgépek stb. — Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

HIRSCH és FRANK 
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 

BUDAPEST, VI. KERÜLET, ARÉHA-UT 127. SZÁM. 
Xölőn osrtály 

téglagyári gépek. 
GYÁRT : falltegla és cserépsajtókat, téelagyártó és aeyagmegmnnkalo 

gépeket legnjabb és legjobban bevált .serkeietekben. :: :: Elvállalja anyagviss-
gálatok kivitelét és 

teljes 
téglagyári telepek 

létesítését. 
Tervek és költs)* 

dljtalann 
ELSŐRANGÚ 
= REFEREKCZIAK. 
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Az , B E R 3 O N " gnmmisarok 
kUlónlegcs gummi-
sziilt s be - van bizo-
minöség tar tósabb 

keverékből k*V 
nyitva, hosy M • 

mint a 

AZ uj j , B E R S O N " ffnmmisaroknak pontosam 
ohan » színe é s formája, mint az ön cipí.j« 
borsarkának, alakjának müvészies kivitelében rend-
kivill e legáns , minősége kiválóan tartó* és 
petoelykönnyü, 

Az uj | , B E R S O N " gnmmisarok megóvja cipö-
jónek bőrsarkát az elf erdiiléstöl, cipőjét állandón 
elegáns, tökéletes formájában tartja meg és nagy 
rugalmasságánál fogva védi az Ön idegeit és hát-
geríMcét. 

A számos, teljesen értéktelen versenygyártmánf-
nak célja az, hogy a mintázás utánzásával éi 
hasonhangzása elnevezéssel a t. c. közönséget felró 
Tezesse. 

A valódi új í jBERSOH" guinmisarok elegáni 
aranydobozba van csomagolva, amelyen a sió 
„Beraon" világosan olvasható. Azonkívül minden 
valódi nj Berson-gnmmisarkon látható az itt ábrázolt 
gyári * ~ melyre különös flgye-
Tédjegy " " " ^ ( ^ ^ • ^ ^ p I e m fordítandó. 

Kérjen határozottan csakis ezzel avédjogygyel 
•Hatott „ B E R S O N " grnnmisarkot. Csak saját 
cipésze vagy cípökereskedője által erősí¬ 
t é s s é cipősarkára és saját érdekében atasitsom 
vissza minden más gyártmányt. 

Bersonmüvek, Budapest, vn. 

-4- Csak hölgyeket érdekli!+ 
30 MAGYAB NŐI EGÉSZSÉGÜGYI 
TESTÁPOLÁSI CZIKKEK SZAKÜZLETE. 

KELETI I. Bpest, IV., Korona-
herczeg-u. 14/16.sz. 
Gr.Szapary-udvar.) 

A ozég iáját gyártmányú és külföldi kü¬ 
lönlegességei : Haskötők az összes al¬ 
testi bántalmak ellen. Eredeti párisi fű¬ 
zők és melltartók éptermetünk részére, 
valamint kíegyenlitofiizok ferde növésiiek 
számára. Cs. és kir. szab. sérvkb'tők. 
Egyenestartdk. Hygienikus havibajkötók! 
Gummiharisnyák. A legkiválóbb franczia 
és amerikai női óvszer különlegességek ! 
Új! Autó Vaginái Spray. Új l Irrigato-
rok, bidék, valamint ás ögezes betegápo¬ 
lási czlkkek. — Csak szakavatott női 
kiszolgálás. — Mérsékelt és polgári árak. 

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

GYÜMÖLCSFACSEIETÉK 
k, díszcserjék,tűlevelűek,keri-

tésnövények, bogyogrümölcsüek stb. 

SZŐLŐOLTVÁNYOK, 
(X. sima mm) európai és amerikai sima 
g7Ök«r*STessiók. Oktató diszárjeg-yzék 

kivánatara ing-yen. 

NI 

FISCHER 
Faiskola k é s szDldolt'vanqfelepek 

VÉGRE NEGTALÁLTAM 
A HÖLGYEK IGAZ ÖRÖMÉT 

10, SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) H 
SZERKESZTŐ 

OITSY PÁL. BUDAPEST, MÁRCZIÜS 9. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-ntoza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
feltételek: 

{Egészévre _ _ 
Félévre 
Negyedévre _ 

SÓ korona. 
1O korona. 

6 korona. 

A fViU0*rónftd»-val 
negyedé ven ként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag mag-

liabirnzott viteldíj is oaatolandó. 

'CSALÁDI DOBOZ //// 

CSALÁDI DOBOZ 
FEDRK CIPŐKRÉM 

CSBK FILLR 

A LEGNAGYOBB HZTARTÁSBAN IS EGY HNAPRA ELEGEND, 

Tiszta alumínium, szép,egészséges és tartós 

POLGÁRI KONYHAKÉSZLET 
tiszta alumíniumból, 6 személyre, mely 25 darab praktikus 
-<r- tárgyakból áll, minden háztartásban nélkülözhetetlen •+-

Ára komplett 4 O korona. 
l faiét 10 nn 
l • 12 i 
l . 11 t 
l • 16 • 
l . IS , 

l lábas 12 cm l tojássülő 

16 
18 
20 

1 omelettsiUő 
1 1 te|serpenyő 
\ l fedő 12 cm 

14 • 

l fedő 16 cm 
l • líS , 
l » 20 » 
l pecsenyesütő 
l.ökörszeinsütő í sz. 

l átnyomúiita 
l merő 
l h abven, 
l citromnvomó 
l teaszürí, 

Hozzá állvány keményfából darabja 6 korona. 
Nagy konyhakészlet, T7~ fjf) 

neoéz miu. II. ábra szerint •"• y " 
Urasági konyhakészlet 

tülönösen nehéz mio. III. 

12 cm K —-90 
14 cm K l -20 
16 cm K l -50 
18 cm K 1-80 

I 2 c m . _ _ _ K —65 
14 cm K—-80 
10 cm K l'— 
18 cm._.. _ K l -20 

NAGY KÉPES ÁRJEGYZÉK 
Alumínium-társaság 
Wien, I., Kárntnerstr. 28. 

I. oszt. Háztartisi cikkek. 
M. oszt. Asztalkészlet, evőeszközök. 

Ml. oszt. Utazási ás turistacikkek. 
IV. oszt. Ajándéktárgyak és újdonságok 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. sz. 
A BALATON ÖSSZETORLÓDOTT JEGE A LELLEI PARTNÁL.—Bachó Zoltán fölvétele. 


