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MÍG eddig a régi bőr-
betegségek, a legkü¬ 

lönbözőbb súlyos ideg¬ 
bajok, a sápkór, a női 
arczot eléktelenitő pat¬ 
tanások s a női nemi 
szervek fotyáisnl kom¬ 
binált hurntoir megbe¬ 
tegedéseinek kezelésé¬ 
nél csekélv értékű ide¬ 
gen vizekre voltunk 
utalva addig ujabban a 

P 
aradi-

vízben vas tar ta lommal 
oly kincsünk van, mely 
minden eddigi arsen-
savas víznél iRoncegno 
Levicoj hatásosabb, és 

könnyebben emészthető s manapság már, minthogy leg¬ 
előkelőbb orvosi tekintélyeink felkarolják s a fogyasztok 
egész serege dicséri hatásait, hazánkban csaknem kizá¬ 
rólagos keresetnek örvend. — Egy postaláda (7 palaczk) 
paráili árseh vastartalmú gyógyvizet Magyarorsz. összes 
postaállomásaira 6 K 5O f.-ert bérm szállít a főraktár 

és. és klr. ydv. szál¬ 
lító BUDAPESTEN. 

Kapható minden gyógy tárban és megbízható füaierkereskedésben. 

ÉDESKÜTY L, 

MINDENKINEK 
I p A r férfi- vagy női chvr. 

magas fnzos bőrczipn 
csat _ _ _ _ K 5-50 

Az első kicsi keresztény czipökivitel 
áruház, hogy czégét mindenütt meg¬ 
ismertesse elhatározta, hogy 3 0 , 0 0 0 
p á r chvr. magas (iizős borczipőt mo-
deru fazonban, jó börtalppal, mellékelt 
ábrt szerint 1 pár férfi vagy női 
chvp. magas fűzős bőrczipő munka-
dija ellenében ragyis cssk 5.50 K-ért 
eladni. A t. rendelők a rzipővel löltétle-
niil meg lesznek elégedve és megvagyok arról győződve, hogy mindenki 
állandó vnvő marad és hogy ismerősei körében czégemet ajánlani fogja. 
Rendeléseknél elegendő < szám megadási, vagy mérték cm.-ekben. 
Szétküldés utánvéttel íz Első keresztény czipőkiviteli ház által, 

Jövenúöltesse meg élet¬ 
történetét ezen ember által? 
Csodás tudását, az emberi életbe líltásAt a távol¬ 
ból mindazok megcsodáljak, akik irnak neki. 

Ezer és ezer ember kérte már 
tanácsát az élet mindenféle fázi¬ 
saiban. Megmondja kiváló képessé¬ 
geit, megmutatja, hol kínálkozik Ön¬ 
nek eredmény, ki barátja, ki ellen¬ 
sége, élete járée rossz fordulópontjait. 

Az ő leírása, az elmúlt, jelen¬ 
legi és a lövő eseményeiről meg 
fogják Önt lepni, hasznára lesz Ön¬ 
nek. Mindaz, ami neki ehhez 
sziikség-cs, egyedül az Ön neve 
(sajátkezű aláírásában), születési dá¬ 
tum és nemének megjelölése. Pénz 
nem szükséges. Hivatkozzon egy¬ 
szerűen lapunkra és kérjen egy 
olvasópróbát ingyen. 

Stahlmann Pál úr, egy tapasztalt német asztrológus, Uber-
Jiiewsadern-ból mondja : 

<A horoszkóp, melyet Roxroy tanár úr nekem felállított, teljesen 
megfelel az igazságnak. Alapos, teljesen sikerült munka. M i n t á n 
magam is a sz t ro lógus vagyok, c s i l l agásza t i számí¬ 
tásait és adatait pontosan ntánavizsgáltam és azt ta-
tultam, hogy munkája minden részletében perfekt, 6 maga pedig ezen 
(adományban telje-én avatott. Roxroy tanár úr egy igán emberbarát, 
mindenkinek idénybe kellene venni szolgálatait, mert ezáltal rei.d-
kivül sok előnvt szerezhet magának.i 

Dlanqnel bárónő, egyik legtalenlumosabb párisi nő, a követke¬ 
zőket mondja : 

(Köszönetet mondok Önnek alapos jövendőmondásáért, mely 
csakugyan rendkívül pontot. Én mar különböző asztrológusokhoz 
fordultain, de egyetlen egjtöl sem sikerült oly igaz és teljesen meg¬ 
elégedésemre szolgáló választ nyernem. Szivesen fogom Önt ajánlani 
és bámulatos tudását ismerőseim és barátaim tudomására hozni.» 

.Niigytisztelelii G. G. Hasskarl ph. dr. lelkész úr, egy Roxroy 
tanárhoz intézett levelében t követkerőkel mondja: 

tön b Zunyira a legnagyobb specialista és mester a szakmájá¬ 
ban. Mindenki, aki tanácsot kér öntől, bámulni fog az ön jóslatai¬ 
nál kifejtett ember- és tárgyismereteinek pontosságán és tanácsán. 
A legszkeptikusabb is, ha egyszer Önnel levelezett, újra és ujra ki 
fogja kérni tanácsát* 

Ha ön ezen készséges ajánlatból hasznot akar és olvasásra 
prr'bakép egyeímást díjtalanul óhajt, küldje be neki teljes nevét, 
pontos cziimt, születésének napját, hónapiát, évét és helyit, (mind 
olvasóival írva) továbbá, hogy ön férli, asszony-e vagy kisasszony 
és írja \t az alábbi verset sajátkezüleg: 

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

Portókiaaás is irásilletékre küldjön be 60 fillért levélbélyegben, 
Czimezze íz Ön 25 filléres bélyeggel ellátott levelit ROXROY, 
üept. 4010 F Groole Marki lío á j , Hága, Hollandia. 

FRANZ HUMANN, 
Törvényszékileg- bejegyzett czég-. 

lehet beszerelni 
kifogástalan minőségű 

Gyümölcs és Sétányiákat 
Sima gyökeres ésojtoll 

SZÖLÖVE55ZÖKET. 
• 
Árjegyzéket ingyen hüldeneki 

FISCHER ésT-
faiskolák és szölöallványtelepek 

Tulajdonoiok:irj.KMBROSI M.isFiicherL. örokössei. 

NUTH KÁROLY 
Oi. és klr. fensége 
József föh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár ás Iroda: Budapest, VE kér., Garay-ntcza 10. 
Központi TÍZ-, lég-és göifütések, légszesi és TiiTeietékek, csatornázások, 
szellőztetések, szivattyúk, vizerőmfivi emelőgépek stb. — Tervek 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek! 

LLSO, LfcBMABYOi l E8 LE6JOBB H1M1EVÜ ORAUZLETE 

ORAK.EKSZEREK 10-évijórállással 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

RENDELÉSNÉL 
SZÍVESKEDJÉK 

LAPUNKRA 
HIVATKOZNI 

Soványig 
A nem graziosus és 

kényelmetlen kövér¬ 
ség, elhájasodfls elleíii 
küzdelemben? ha a 

"ÍPöt és hasat karc-
subbá tenm.az idomok 
(vonalak) szépségét' 
megőrizni akarj 

DrDESCHAMP 
JODHYRINE-ját. 

Ez egyike azon ritka 
és megbízható sova-
nyitó szereknek, mely 
az egészségre teljesen 
ártalmatlan; kórhá¬ 
zakban jó eredmén¬ 
nyel használjak és 

számos orvos rendeli 
eladása a vegyelemzés alapján a vilíg majdnem 
minden országában engedélyezve van. 

Használata egyszerű, mert semmiféle életrend 
megváltoztatást nem igényel. 
> Kapható a legtöbb gyógyszer tárban. Ara ló.- korona. 

OvA« : Pária. Laboratolre DUBOIS. 7, Bue Jadin. 
MAGYARORSZÁGI FŐRAKTÁR : TÖRÖK JózsRF gryóffyszertára BuddDest 

VI., Klrélv-utcza 12 ta Andrássy-ut 26 n. 

Kocsiáru csarnok 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

i monarchia legnagyobb kocsluaktára. Árjegyzék Ingyen. 

Saját érdekét védi, ha ezen JL-.;-» .ÁLn'ÍMtra^ 

czíkk bevásárlása eiő;t a r j e g y z e K u n K e t 
ingyen, bérmentve) meghozatja. Óriási választék a legmegbíz¬ 
hatóbb minőségben, kizárólag élő libákról eredő, higien. tiszt, 
ágytolls pehely ben. Meg nem felelőt kicserélünk, vagy a pénzt 
visszaadjuk. Koczkazat kizárva.Több nyilvános intézet szállítói. 

Hagyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 2. szám. 

M4R GIT 
A.WJL. gyógyforrás — (Beregmegye.) 
a gyomor, belek, Lngyhólyag a különösen t 
lógzőizervek hnrutos bántalmainál igen jó ha-
táau még akkor is, ha vérzések ecete forog fenn. 
Megrendelhető: ÉDESKÜTY L.-nál Budapesten 

és a forrás kezeiőségénél Munkácson. 

HIRSCH és FRANK 
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntfidc Részvénytársulat 
BUDAPEST, VI. KÉR.. ARÉNA-UT 127. SZ. 

Külön osztály 

téglagyári gépek. 
G Y Á R T : falitégla és cserépsajtókat, téglagyártó én agyagmeginnii-

káló sepeket legújabb és legjobban bevált (serkeietekben. 
Elvállalja an/agvlra-
gálatok kivitelét *• 

teljes 
téglagyári telepek 

létesítését. 
Tervek é« kö!Ué|T*t4-
•ek díj tálánál. 
ELSŐRANGÚ 
REFERENCZIAK. 

FrMUin-Társnlat nyomdája, Budapest, IV.. Egyetem-ntcza 4. sz. 

39. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) H o 
SZERKESZTŐ 

ITSY PÁL. BUDAPEST, SZEPTEMBER 28 . 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vánnegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetern-ntcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
teltételek: 

— ** 

Egészévre _ _ 
Félévre 
Negyedévre _ 
' 1 "m - * » 

20 korona. 
1O korona. 

6 korona. 

A i VildgkrónfJtdi-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postaflag m«f-

liatározott viteldíj is csatolandó. 

A N E M Z E T I SZÍNHÁZ R É G I É P Ü L E T E AZ ELSŐ Á T A L A K Í T Á S UTÁN. - Borsos fényképe a hat™,*, feett.1. 
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Henrik most úgy gondolta, hogy nagyon is 
gyermekesnek látszik és minden áron az eszét, 
az észbeli fölényét akarta mutatni. (Tulajdon¬ 
képen ez volt a gyermekes dolog, de Henrik 
ezt nem tudta.) 

— Szerepet fogok magának irni, — mondta. — 
Mert én ám darabot irok. Maga ugy-e ki sem 
nézné belőlem, hogy ezt is tudom. 

- De igen, elhiszem. 
— Elhiszi, ámbár hogy félénknek talál és 

kis fiúnak szólít. 
- Elhiszem kis fiú, mert tudom, hogy maga 

okos ember. Az előbb, a mikor a színdarabok¬ 
ról beszélt, akkor vettem ezt észre. 

— Oh, maga nagyon kegyes, — mondta Hen¬ 
rik. — Maga egy királynő. Eljön ide az én ké¬ 
résemre és még olyan kegyes, hogy jókat is 
gondol rólam. 

— Miért ne gondolnék magáról jókat ? 
Tudja, hogy mit gondolok magáról Henrik úr? 

- Csak akkor mondja meg, ha ez nem lesz 
kegyetlen vagy bántó. De különben mondja 
meg mindenképen, mert érdekel. 

- Azt gondolom magáról, hogy maga egy 
nagyon okos ember, csakhogy eddig még keve¬ 
set volt nőtársaságban. 

- Téved Mélanie. Én nagyon sokat voltam 
hölgytársaságban. Maga talán már a századik, 
a kit ösmerek. De érdekes látja, az első beszél¬ 
getésre eddig még mindegyik azt hitte rólam, 
a mit maga . . . 

- Azt, hogy nem igen volt nőtársaságban ? 
- Igen. . . Azt, hogy nem igen voltam hölgy¬ 

társaságban . . . Nem tudom, hogy ennek mi 
lehet az oka. Talán az, hogy számomra min¬ 
den új hölgy új szenzáczió. 

A szinésznő elgondolkozott. Fejét a halán¬ 
tékánál jobb keze hüvelyk- és mutatóujja közé 
támasztotta. 

— Maga nagyon kedves ember, Henrik . . . 
Kedves, mert nem mondta meg nekem az iga¬ 
z a t . . . Maga sokat lehetett nőtársaságban, de 
színésznőében, azt hiszem, még nem. És ezt 
nem mondta meg, mert nem akart külömbsé-
get tenni a szinésznő és a között a nő között, 
a ki nem szinésznő. Ezt köszönöm magának. 

Henrik zavarodottan babrált az emailos ezüst 
czigarettatárczájával, a mely keskeny volt és 
finom, mint a hölgyeké szokott lenni. 

- Mélanie l . . . Mire gondol ? Biztosítha¬ 
tom, hogy eszembe sem jutott ez a külömbség, 
a mi, higyje el, nincs is meg. Maga épen olyan, 
mint minden társaságbeli asszony, csak épen 
hogy szépen tud énekelni és tánczolni és ezt 
nem titkolja el az emberek előtt. 

Elhallgattak. Henrik arra gondolt, hogy mi-
képen fogadhatott el ez a szinésznő, a ki most 
n vendéglő lugasában kedvesnek és szendének 
tűnt, mint első szerelme volt, igen, mikóp fo¬ 
gadhatott ő el pénzt a vidéki orvostól. Mélanie 
Henrikre gondolt. Arra, hogy kicsoda is lehet 
ez a Henrik. 

- Mondja kérem, - - kérdezte hirtelen, — 
miért is akart velem megösmerkedni. 

Ha Henrik hű marad tegnap esti szándéká¬ 
hoz, akkor most mindent megmond. Ha való¬ 
ban csak kedves kalandra vágyik, akkor meg¬ 
mondja Mélanienak, hogy szereti. De Henrik, 
mert most már valóban szerette Mélaniet és 
úgy, a hogyan nem szabadott volna, mert szív¬ 
vel szerette őt, nem mert neki szerelemről be¬ 
szélni. 

- Darabot irok önnek. Elssler Fannyról 
irok darabot. Szeretném, ha ön, a ki bizonyára 
szépen tud tánczolni és a kinek a lába épen 
olyan picziny, épen olyan bokából mozgó, mint 
ti liires bécsi lánczosnőé volt, játszana Fannyt 

— Igazán csak ezért volt? 
— Igen. Csak ezért. Úgyszólván . . . majd¬ 

nem csak ezért. 
-— Mikor látott először? 

- Bocsássa meg a bűnömet, csak tegnap 
este. Eddig nem jártam a színházukba. Ezen¬ 
túl itt leszek mindegyik estén, a mikor ön 
játszik. 

— Miért ? 
- Kellemetlen ez önnek? — kérdezte Hen¬ 

rik ijedten. 
— Nem. Egyáltalán nem. De tudni akarom, 

hogy miért ? 
(— Megmondjam neki, hogy szeretem ? — 

gondolta Henrik. — Nem l) 
— Azért, — mondta Henrik fenhangon és 

a szemét lehunyta, — azért, mert hasonlít 
valakire. 

Mélanie rámeresztette a szemét Henrikre. 
— Hasonlítok valakire ? . . . És az, ne hara¬ 

gudjék, már nem él? 
- De igen, él. Hanem férjnél van. 
- És miért nem maga vette el? 

— Mert akkor még csak tizennyolcz éves 
voltam . . . 

- Ez szép, — mondta a színésznő. 
Henriket elfogta az ő veszedelmes ábrándo-

— Ha elvehettem volna akkor, gyermek¬ 
koromban, mindig őt szerettem volna, csak őt. 
Ez biztos. De így . . . 

— De így? 
- Ne is kérdezze. 

És Henrik felsohajtott. 
— Maga megérdemelné Henrik, hogy min¬ 

dig csak egyet szerethessen... Ez nagyon szép 
lehet. Azt hiszem, a legszebb dolog a világon. 

— Most biztosan a vidéki orvosra gondol 
szegényke, — hitte Henrik. 

És igen meglepődött, a mikor Mélanie így 
folytatta: 

- Én nekem még sosem mondott férfi ilyent. 
És ha mondta, hát akkor hazudott. 

- Az orvos sem ? — kérdezte Henrik zava¬ 
rában. És mert észrevette, hogy retteneteset 
mondott, hozzátette: — Bocsásson meg . . . bo¬ 
csásson meg . . . bocsásson meg . . . 

Mélanie a kezével megczirógatta Henrik 
kezét 

- Nem baj kis fiú, hogy tudja . . . Az egy 
alávaló ember volt. . . 

Henrik mélyen magába merült. Csak igen 
rövid időre, talán még egy perczre sem. De 
meg volt benne a képesség, hogy ilyen rövid 
idő alatt is sokat átérezzen, sokat átgondoljon. 

- Mondja Mélanie, - - kérdezte aztán, — 
maga akkor is azt érezte, hogy az az orvos 
alávaló ember. 

- Hazudjak magának, kis fiú ? . . . Ugy-e 
hogy nem ? . . . Nos hát akkor is éreztem. De 
nem úgy. Csak azóta érzem, a mióta magával 
beszélek, magával, a ki nem mert az öltözőmbe 
bejönni. 

Henrik nem felelt. A czigányok zenéje el¬ 
hallgatott. Henrik ismét gondolkozott: 

— Szent Isten, — gondolta, —• mit tettem? 
Most fölkeltettem ebben a színésznőben a lel¬ 
ket. Mert eddig aludt benne, ezt érzem. Olyan 
volt, mint a többi. . . És most szeretnem kel¬ 
lene szívből. Ezt pedig nem szabad. Őt mégsem 
tudnám ú g y . . . És máskép sem tudnám . . . 
Oh, milyen szerencsétlen is vagyok, csak a szi¬ 
vemmel tudok szeretni . . . Azt pedig nem sza¬ 
bad. Nem, nem és nem l. . . Nem azért, mert 
ez a nő vidéken énekelt és tánczolt és nem az 
orvos miatt. . . Nem, nem azért. . . Hanem 
azért, mert nem akarok a szivemmel szeretni... 
Nem akarom eltékozolni magamat, a szivemet, 
az ifjúságomat, a tavaszomat... És nem fogom 
őt többé fölkeresni, nem, soha. 

- Min gondolkozik kis fiú ? — kérdezte Mé¬ 
lanie és Henrik elborult arczára nézett. 

- Azt kérdezem én is magától, a mit maga 
kérdezett tőlem az előbb. Hazudjak? 

— Nem, kis fiú, nem l A hazugság az nem 
jól állna magának. 

Henrik sóhajtva neki készülődött a vallomás¬ 
nak, a melynél hitványabb - - ezt érezte, — 
még nem volt a világon. 

— Ne hazudjak l . . . Ez most nehéz lesz, 
mert akkor talán bántani fogom magát és ez 
fájna nekem . . . Nézze, igen, én azt gondolom, 
hogy én egy szerencsétlen és gonosz ember 
vagyok. 

- Maga, kis fiú, miért? — kérdezte a szi¬ 
nésznő értetlenül. 

— Azért, mert. . . Mindjárt meg fogja ér¬ 
teni. Hitványabb vagyok a vidéki orvosnál. . . 
Mert az ugy-e egy peiczig sem játszotta maga 
előtt az arkangyalt? 

- Maga játszott, kis &ú\ - - szólt ijedten 
Mélanie. 

- Nem játszottam, Mélanie és ezt kérem, 
hogy higyje el nekem . . . Tudom, hogy el is 
hiszi . . . Nem játszottam, de épen azért vagyok 
silány és szerencsétlen, mert még csak nem is 
játszom. Akkor sem, a mikor kellene. A mikor 
egy hölgygyei először beszélek, valami leküzd¬ 
hetetlen ösztön űz, hajt és én ilyenkor majd¬ 
nem mindig teljes leiekből beszélek . . . Olya¬ 
noknak is, a kik előtt később nem tudok ezért 
helytállni. . . Felbontom a szivüket és nem 
tudom cserébe adni a magamét. . . Pedig en¬ 
nek ez volna az ára . . . Csak így volna sza¬ 
bad . . . Ezt én tudom és mégsem tehetek más¬ 
kép . . . Mert valahányszor alkalom nyílik rá, 
sosem tudom megtagadni magamtól azt az 
isteni gyönyört, hogy egy óra hosszat úgy be¬ 
széljek egy hölgygyei, mintha csak tizenhat 
éves fiú volnék . . . Ezért hiszik rólam mindig 
a hölgyek, hogy nem szoktam hölgytársaság¬ 
ban lenni. . . Ezért mondják mindig az első 
óra múlva, hogy úgy beszélek velük, a hogyan 
még férfi sosem beszélt és ezért átkoznak, a 
mikor otthagyom őket . . . Mert otthagyom 
őket . . . Megszököm tőlük . . . Miután egy óra 
alatt a lelkűket téptem f e l . . . És ezért vagyok 
hitványabb annál a vidéki orvosnál is és ocs-
mányabb minden szoknyavadásznál. Magát sem 
fogom többé látni és ez, tudom, fájni fog ma¬ 
gának . . . Nekem is, nagyon . . . De látja, én 
egy őrült vagyok . . . 

A szinésznő hangja a dühtől és a fájdalom¬ 
tól rekedt lett. A finom vágású szája lekonyult. 
Nagyot nyelt, majd így szólt: 

- De hiszen . . . nem értem . . . de hiszen 
az előbb azt mondta, hogy az élete vágya volna, 
ha szabad volna egész életén át egyet . . . Hát 
akkor hazudott Henrik. 

- Nem hazudtam, — mondta a férfi esdeklő, 
rábeszélő hangon. - - Könyörgök, bigyje el, 
hogy nem hazudtam. És csakugyan úgy is van. 
Tudtam volna egész életemen át egyet, ha ak¬ 
kor gyermekkoromban szabad lett volna, ha 
azt elvehettem volna. De az nem volt lehetsé¬ 
ges. Csak álom volt, a mi nem teljesült 
be. Álom, semmi egyéb. És én bennem most 
még mindig ez a gyermek, a serdülő kamasz 
dolgozik . . . Egy-egy órára mindig azt hiszem, 
hogy újra lehetne, leköthetném magam, elve¬ 
hetnék talán valakit. . . De azután rájövök, 
hogy mégsem lehet. Nem bízom többé magam¬ 
ban. Mert ha néha egy-egy órára fel is támad 
bennem a gyermek, azért férfi vagyok, sajnos, 
már férfi. 

- Nos és ha férfi? Azok is szerethetnek. 
- Igen, de én nem. Mert azt, a kire egy 

órán át úgy gondoltam, mint kamaszkoromban 
az első szerelmemre, azt már nem tudnám lé-
bán, könnyelműen, felelősség nélkül szeretni. 
És mivel majdnem minden nőre így gondolok 
az első órában és mert még sem merem ma¬ 
gam teljesen, lélekkel, szívvel odaadni, mert 
habozom, magamat féltem, mert örökre gyer¬ 
mek akarok maradni, független, kötelék nél¬ 

küli ember, azért, mert egyszerre vagyok gyer¬ 
mek is, férfi is, azért vagyok szerencsétlen . . . 

Henrik mélyen felsóhajtott és egész pohár 
vizet hirtelen felhajtott. Azután zsebkendővel 
végig simította a homlokát. 

- Bocsásson meg, - - szólt most és kezet 
csókolt Mélanienak, — bocsássa meg, hogy 
olyan dolgokat mondtam magamról, olyan dol¬ 
gokkal terheltem, a melyek magát esetleg fel¬ 
izgathatják. Tudom, ehhez nem volt jogom. És 
bocsássa meg, hogy magával is játszottam egy 
óra hosszat. 

— Nagyon fáj nekem minden, - - mondta 
csukló hangon a szinésznő, — de azért nem 
haragszom magára, kis fiú. Mert mégis ez az 
óra volt a legszebb életemben. 

Mélanie körülnézett a vendéglő udvarában. 
Már üres volt. Gyorsan lehajolt és mielőtt Hen¬ 
rik megakadályozhatta volna, a nő megcsókolta 
a férfi kezét. 

— Köszönöm kis fiú, — rebegte, — mindent 
köszönök magának, még a fájdalmat is. 

Henrik kimondhatatlan zavarban volt. Ma¬ 
gához vonta a leányt és szelíden megcsókolta 
a szemét. 

Henrik hazakisérte Mélaniet. Halkan, szót¬ 
lanul jártak, de még a lépteik is némák voltak, 
a mikor a budai kis utczán végigmentek. Hen¬ 
rik szánta a leányt. 

- Talán mégis őt kellene szeretnem, -
gondolta. Elvenni? Megbocsájtani a vidéket, 
az orvost, a multat. Mindent. 

De azután ezt gondolta: 
— Nem lehet l . . . Nem l . . . Érzem, hogy 

most nagyon fogok szeretni... Talán egy életre, 
a hogyan serdülő koromban szerettem volna 
szeretni... De ez nem ő lehet, a szinészkisasz-
szony . . . Mégsem ő\ . . . Más talán meg¬ 
tenné . . . Én nem merem . . . Ez is csúnya 
dolog, gyávaság vagy mi, de nem tehetek róla . . . 
Az vagyok, a ki vagyok . . . 

A kékre festett kis földszintes ház hapuja 
elé értek. Itt lakott Mélanie. Henrik a kapu 
előtt meg akarta húzni a régi módi csengő 
fogóját. 

— Ne még, kis fiú, — mondta Mólanie. — 
Valamit mondani akarnék magának . . . Maga 
még fog valakit egyszer az egész életére sze¬ 
retni, egész szívből, csakhogy az nem én . . . 

Henrik lehajolt, megcsókolta a leány kezét. 
— De az nem baj kis fiú . . . Magának nem 

baj ... . 
- Csak bántson, - - hörögte Henrik, — 

megérdemlem, mert én is bántottam magát.. . 
A leány magához vonta Henrik szép fekete 

fejét és hozzá dörgölte a magáét. Henrik ekkor 
már nem birt magával és hirtelen elszaladt az 
augusztusi éjszakában. Ott hagyta a kapu előtt 
a leányt, a kivel érezte, hogy — ha becsületes 
ember — nem szabad tovább ott állnia. 

Henrik nagyokat futott. Csak akkor ment 
lassabban, a mikor már a folyón túl a belső 
városnak kedves, ösmerős házai között járt, 

azok között a házak között, a melyeknek falain 
már annyi sóhaja verődött vissza. Henrik ek¬ 
kor gondolkozni kezdett: 

- Gazember vagyok, - - gondolta, — és 
még sem vagyok az . . . Nem vagyok az . . . 
De talán kár volt érte . . . Milyen szépeket 
mondott és milyen értelmeseket, pedig csak 
egyszerű vidéki szinésznő. Ámbár hogy ez nem 
jelent semmit, minden nő szépeket és értelme-' 
seket mond, a mikor szeret. . . Ilyenkor a leg¬ 
ostobább is gyönyörű leveleket-tud irni . . . És 
mégsem . . . nem . . . ő nem lehetett az, a kit 
én most az én szerelemre megérett, meghasadni 
vágyó szivembe örökre befogadhatok . . . 

Henrik most megijedt. Nagyon megijedt. 
Eszébe jutóit, hogy mit jósolt neki a szinésznő, 
a kit sosem fog viszontlátni. Azt, hogy szeretni 
fog valakit teljes szívvel, egy életre . . . Oh, ez 
gyönyörű lesz, de gyilkos is. Oda fogja adni 
az ifjúságát, az életét, a szivét, a lelkét, a ta¬ 
vaszát. Nagy tűzben fog elégni. Oh, miért is 
nem sikerült ez a színésznővel, úgy, a hogyan 
tervezte, kedves kalandnak. 

A mint így járt, Henrik lassan kiért a folyó 
partjára. Ott leült egy padra. Megcsapta az 
augusztusi éjszakának hirtelen érkező hűvös¬ 
sé ge. 

- Közeleg az ősz, — gondolta Henrik, -
el fogok utazni messzi délre, tengerek mellé . . . 
És elfelejtek mindent. Stefánia emlékét, ̂ Ágotát 
és Mélaniet, a jó szinészkisasszonyt. És nem 
fogok többé senkit sem szeretni, soha sen¬ 
kit! . . . 

Henrik elhatározta, hogy már másnap el¬ 
utazik. 

VI. 
Két hónapig volt úton Henrik. A mikor el¬ 

utazott, még fáradt, agóniában levő nyár ara¬ 
nyos langymelegét bocsátotta alá a budai he¬ 
gyekre. A mikor pedig visszajött, a gyorsvonat 
már bús őszi magyar földeken át hozta haza, 
bús, magyar földön, a mely a korai őszi alkony¬ 
ban, a nedves párázatban, az elhagyatott, le¬ 
zárt skatulyához hasonlatos falvaival, daczos 
és rejtelmes embereivel, méla dalaival és azzal 
az élettelenséggel, a mely alatt egy feszülni, 
robajlani készülő világ pihen, annyira hasonlít 
nagy mostohatestvéréhez, az orosz földhöz és 
az orosz falvak világához. 

Két hónapig utazott Henrik és a mikor haza¬ 
tértében órák hosszat lehunyt szemmel, de éb¬ 
ren, a vasúti kocsi támlájának dőlve, gondol¬ 
kozott, még mindig olyan betegnek érezte ma¬ 
gát, mint a mikor elutazott. Nagy lelki beteg¬ 
sége, a mely már szinte erkölcsi betegséggé 
lett, a czéltalan és pihenő pontot soha nem 
találó vágyakozás, az önmagában való töpren¬ 
gés, az önkínzó álmodozás, az oknélküli bá¬ 
nat és a czélnélküli epekedés még mindig kí¬ 
nozta Henriket. Ez a betegség olyan volt, mint 
egy nagy madár, a mely keserű csőrével mar-
dossa az embert belülről. 

Henrik Olaszországba utazott. Elkerülte a 
nemzetközi szentimentalizmus országútját, Ye-
lenczét és egyenesen Firenzébe ment. Ott bé¬ 
relt lakást egy nagy angol penzióban, a mely¬ 
nek ablakai örök, olthatatlan kíváncsisággal az 
Arno folyóba bámultak. Henrik elkerülte a pen¬ 
zió angol hölgyeit és a művészetekkel igyeke¬ 
zett kábítani magát. Járta a templomokat és a 
múzeumokat. Korán délelőtt indult el mindig 
hazulról és alkony lett, a mire körútját be¬ 
fejezte. Este vacsora előtt ilyenkor még mindig 
kisétált a Cascine fasorában vagy a Fiesole felé 
vezető országúton, de szeme és lelke vak volt 
a Toscana tájékának és növényeinek minden 
megnyugodott, klasszikus szépsége iránt. Bó¬ 
dultán járt-kelt és nem látott mást, mint kép¬ 
kereteket, azután a Laurenziana könyveit, a 
Bargelló kínzóeszközeit és neveket, nagy, káp¬ 
rázatos neveket... Michel Angelo . . . Giotto... 
Raffaello . . . Andrea dél Sarto . . . Benvenuto 
Cellini. . . Donatello .. . ezeket a neveket látta 
maga előtt. De a nevekből csak betűket látott, 
kis fekete betűket, olyan metszésűeket, mint a 
mai könyvek betűi és ezek a nagy, káprázatos 
nevek a lelkében nem hívtak elő semmit sem. 
A nevek csak nevek maradtak... Vacsora után 
az utczákon kószált, de este unalmasnak, kihalt¬ 
nak találta Firenzét. Kilencz óra után úgy ha¬ 
tott rá a város, mint egy bezárt múzeum. Ko¬ 
rán hazatért és olvasott. Olyan könyveket ol¬ 
vasott, a melyek Firenzére és a firenzei művé¬ 
szetre vonatkoznak. Goethe itáliai jegyzeteit 
olvasta, Burckhardtot és egy regényt, Ánatole 
Francénak «Lys rouge»-át, a melyik szintén 
ebben a városban játszódik. Henrik teleitta 
magát Firenzével, a művészeteknek e holt vá¬ 
rosával, a csömörlésig teleitta magát vele. És 
olyan időben, életének abban a korszakában 
tette azt, a mikor lelke magát az életet vágyta, 
az életet, ha nem is a maga teljes, nyers tö¬ 
megében, de annak egy finom, tartalmas és 
szenvedélyes kivonatát. Henrik érezte, hogy 
erre van szüksége, de épen ettől félt, ettől re¬ 
megett. Épen ezért továbbra is a művészetbe 
temetkezett. De kedvtelenül és fásultan, szere¬ 
lem nélkül közeledett ez örökéletű művekhez, 
a melyek pedig csak annak adják magukat át, 
a ki gyengéd hozzájuk, mint egy hölgyhöz, 
szomjas rájuk, mint a vándor a hideg vízre éa 
alázatos, a milyennek a királyokkal szemben 
kell lenni. Henrik ridegen és követelődzve 
ácsorgott órák hosszat a Santa Mária Novellá¬ 
ban, a Pittiben és a dómban, a melyet a Giotto 
campaniléje koronáz meg és nem kapott sem¬ 
mit. Kábítószerként óhajtotta ezeket a kövekbe 
vésett és vásznakon megörökített nagy lelki 
megnyilatkozásokat élvezni, de azok elzárkóz¬ 
tak az ő profán szeme elől, mint a hogyan á 
csodás hitlegendák is idegenek, értetlenek ma¬ 
radnak annak a számára, a ki csak bámész 
kíváncsisággal, lélek nélkül lapoz bennük. 

(Folytatása következik.) 

A RÉGI BŰBÁJ. 
A régi bűbáj . . . Én tisztelem, 
Mint mindent, a mi holt, hangfalán, 
Mint mindent, a minek múltja van 
S lágyan remeg át telkemen, 
Lágyan remeg át lelkemen. 

A minek ideje rég lejárt, 
A mi az időben elveszett, 
A régóta csukott kerteket, 
Hűs szobrokon a szent patinát. 
Hűs szobrokon a szent patinát. 

És szeretem a nagy romokat, 
S a régi szerelmek bús porát, 
A régi csókok holt mámorát, 
E kegyes, illatos lim-lomokat, 
E kegyes, illatos lim lomokat. 

S a régi szókat is szeretem, 
A miken évek hamuja száll, 
A mikben mosolyog a halál, 
S lappangva lobog a szerelem . . . 
Lobog a halál s a szerelem . . . 

Erdős Renée. 

A nap enyhe vidoran tűz a földre... 
A most sarjadó élet üde zöldje 
üly hamvas, mintha tejbe volna mártva 
S odébb nagy, égő foltokba szórt sárga 
Pimpimpáré-virággal dús a rét, 

Aranyhimes a rét. 

A hegyoldalban erdő, mint a rozsda: 
A friss zöld belejátszik a pirosba. 
A vágásokba' mély, sötétkék árnyak 
S aranypiros ködfátylak úszva szállnak 
A tisztásokon, ott a fák között 

S a zöld mezők fölött. 

TAVASZI VASÁRNAP. 
Odakünn lágyan pihen a verőfény 
S rohanva az ólét mérföldevőjón, 
Mintha a tájék kékboltú kápolna 
S körül a minden egy imádság volna: 
Ünnepi a szín, ünnepi a csönd, 

Vasárnapi a csönd. 

S a hegyhez dőlve ódon, régi zárda; 
Kertjét körül mohos, vén bástya zárja. 
Virágba borult sok gyümölcsfa benne, 
Rajtuk szines hó pazar végtelenje : 
Halványkék, lila, üde rózsaszín, 

Csupa hó. csupa szín. 

Kis templom, a klastrommal egybeforrva; 
Messze pirosló bádogból a tornya. 
Megkondul, kong-bong százados harangja ; 
A tiszta légben elhallik a hangja 
És megcsendül a vonat-ablakon, 

A kormos ablakon. 

S az út mentén — már korhad szürke kője -
Kereszten a Megváltó. S lent előtte 
Parasztlegények s lányok kézenfogva, 
Élő hittel mennek föl a templomba, 
Hogy a te neved zengjék, Mária, 

Vdvözlégy, Már ia . . . . 
Haraszthy Lajos. 
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EGYIK FÉRFI-ÖLTÖZŐ. 

BONTJÁK A NEMZETI SZÍNHÁZAT. 
A Nemzeti Színház jelképies értelmében 

ugyanaz, a mi a Lánczhíd, Alagút, Akadémia, 
Vaskapu, Tiszaszabályozás és a Széchenyi tár¬ 
sadalmi agitáczióinak egyéb szüleménye. Egy¬ 
részt a politikai védekezés, másrészt a nem¬ 
zeti érvényesülés vágya volt létrehozójuk, ezért, 
akármilyenek is voltak ez intézmények a való¬ 
ságban és anyagi értékükben, százszorosán 
nagyobbá lett az értékük és jelentőségük 
amaz aspiráeziók, érzelmi vágyak, politikai 
ábrándok és tömegenergiák következtében, me¬ 
lyek mögöttük felgyülemlettek. Akárhány szín¬ 
háza van és volt az európai államoknak, me¬ 
lyek mind különbek voltak a magyar Nemzeti¬ 
nél, de nem volt kettő sem, melynek a kul¬ 
turális jelentőségét olyan nagyszabású és egy¬ 
séges törekvések alapozták volna meg, mint a 
magyarét. A pesti Nemzeti Szinház, mely ki¬ 
vételesen nem a Széchenyi programmjából tá¬ 
madt, a múlt század elejétől kezdve a magyar 
nemesi társadalom állandó agitácziójának kö¬ 
szönhette létezését. Az évszázados osztrák 
abszolutizmus volt ennek az intézménynek is 
az inspirátora, mert mindazt, a mit társa¬ 
dalmi, gazdasági és kulturális alkotásokban a 
tizenkilenczedik század első fele Magyarorszá¬ 
gon produkált, mint ellenhatást, az osztrák 
abszolutizmus indította meg, mely ellen a 
magyarságnak, hogy politikai létét fentart-
hassa, az egész vonalon védekeznie kellett. 
S a hogyan az egyes államok várakat és erő¬ 
döket építtetnek a megtámadtatásnak köny-
nyebben kitett határok és területrészek védel¬ 
mére, a radikális nemesi politikának is ilyen 
erődöket kellett emelnie a társadalom külön¬ 
böző intézményei köré, hogy a nemzetet ellent¬ 
állóvá és elhatározóvá tegye. 

A Nemzeti Szinház is ilyen Drinápoly vár 
gyanánt emelődött 1837-ben minden elkövet¬ 
kezhető eshetőségek szolgálatára. S a milyen 
jellemző volt politikai missziójára az a tény, 
hogy megnyitása alkalmából egy specziálisan 
politikai allegória lelkesítő szimbólumaival, a 

A SZÍNHÁZ LEGUTOLSÓ HOMLOKZATA. 

Vörösmarty «Árpád ébredéséi)-vei állott a kö¬ 
zönsége elé, épen olyan jellemző, de egyben 
természetes is volt, hogy mikor a nemzetet 
érdeklő nagy események a politikában fel¬ 
támadtak, azok a színházban mindig hű tol¬ 
mácsot és agitátort találtak. A márczius 15-iki 
események legünnepélyesebb fejezete itt ját¬ 
szódott le a színpadon s az egész negyven-
nyolczas mozgalom alatt, míg Windischgratz 
hadai Pestet meg nem szállottak, a Nemzeti 
Szinház legalább is annyit politizált a mű¬ 
sorával, mint a nemzetgyűlés a maga aktuá¬ 
lis napirendjével. Egy ilyen intézménynek a 
pusztulása tehát mindig a szubjektív termé¬ 
szetű fájdalmak és melankholiák érzésével 
érinti azt a közönséget, mely távolabbi vagy 
közelebbi szálakkal, társadalmi és nemzetiségi 
helyzete folytán ezekbe az intézményekbe bele 
van kapcsolva. 

* 
A múlt héten megkezdték már a Nemzeti 

Szinház bontását. Ez a bontás mindjárt az 
elején azzal az érdekes eredménynyel járt, 
hogy meg lehetett találni majdnem teljesen 
ép voltában a színháznak azt az első alakját 
és szerkezetét, mely az 1837-iki Zitterbarth-
féle épület szerkezetével azonos. Alighogy a 
baloldali támfalak kissé felszabadultak és a 
színház belsejében az összes kellékeket és be¬ 
rendezéseket leszerelték, kiderült, hogy a leg¬ 
régibb nemzeti, melyet még 1837-ben építet¬ 
tek és a melynek színpadán a színház első 
művészi személyzete az Árpád ébredését elő¬ 
adta, a maga eredeti változatlanságában itt 
van mindenestől: a színházzal, nézőtérrel, a 
színpaddal és a régi falakkal egyetemben. 
Az 1874—75-iki átalakítások, melyeket Skal-
niczky műépítész tervei nyomán Wagner épí¬ 
tész végzett, a Nemzeti Szinház első alakját 
nem érintették. Pedig a sajtó közlései akkor 
úgy szóltak és azóta a köztudatban is ez a 
vélemény terjedt el, hogy a régi színház is 
lebontás alá került Holott ebből semmi sem 
történt, mert a Zitterbarth-féle színház nagyon 
is megfelelőnek, majdnem ideálisnak találta-

A HÁZI SZÍNPAD. 

tott, kár lett volna tehát bizonytalan értékű 
Kísérletezéseknek kitenni. A régi színházon 
mindössze annyi változás történt, hogy elébe 
építették a mai frontot s mintegy tizenöt lépés 
terjedelemben a pénztárak czéljaira szolgáló 
előcsarnokot. Azonkívül a páholyokat és a 
mennyezetet, melyek régen égszínkékkel vol¬ 
tak kifestve, bordóvörösre változtatták, a szín¬ 
pad zsinórpadlás-szerkezetét és a sülyesztőt 
átalakították, az első emeletet az erkélylyel 
kitoldották és színpad fölött emelkedő tornyos 
épülettel a hátsó részt megnagyobbították. 

Majd ha a bontási munkák pár hét múlva 
előbbre haladnak, rekonstruálni lehet a maga 
teljességében azt a Nemzeti Színházat, melyet 
Jókai megörökített a Magyar Nábob gyönyörű 
lapjain s a hol 1837-ben, a megnyitás napján 
azok a megható jelenetek lejátszódtak, melyek¬ 
ről a Nemzeti Szinház történetét ismertető 
munkák állandóan megemlékeznek. Kevés híján 
egy emberöltő legérdekesebb eseményeinek és 
hagyományainak az emléke pusztul el most a 
Nemzetivel. A régi czukrászdában még láthatók 
a Lotz Károly által készített freskók, de ezen¬ 
kívül minden egyéb láthatatlan már, mert 
sötétség fekszi meg a nézőteret s minden 
pontján akczióban van a kalapács, fejsze, csá¬ 
kány és bontóvas, melyeknek az a rendelte¬ 
tésé, hogy eltüntessenek mindent ebből az 
épületből, a hol az öreg Szentpéterytől, Kan¬ 
tométól, Lendvaytól, Megyerytől, Barthától, 
Udvarhelyitől, Laborfalvy Eózától és a többiek¬ 
től kezdve egészen máig, nyolcz évtizeden ke¬ 
resztül a magyar színpad legkiválóbb tehet¬ 
ségei a magyar múzsa dicsőségét szolgálták 
A bérház negyedik emeleti, udvarra néző szélső 
szobájában is megkezdik nemsokára a bon¬ 
tást. Ebben a szobában lakott egykor a szín¬ 
ház hires hős-szerelmese, Nagy Imre, a ki 
egy napon itt főbelőtte magát. Minden, min¬ 
den pusztulásra van ítélve a Nemzeti Szinház 
régi birodalmában. A nekrológ már nem is 
jegyezhet fel egyebet róla, mi nt hogy dicső¬ 
séges pályafutás után fejezte be 1913 szeptem¬ 
ber havában nyolcz évtizedes életét. Ziiboly-

A SZINÉSZ-UDVAR. 

v-'j. -7 
1. A Nemzeti Szmbáz epülete első alakjában. ~ 

tetőszerkezete és a zsinórpadlás. — 3. A szioész-udvar bontás közben. — 4. A bérház. — 5. A Lendvay-
6. A nézőtér egy része a zsinórpadlásról nézve. 

A N E M Z E T I S Z Í N H Á Z B O N T Á S A . — Jelfy Gyula fölvétolei. 



770 VASÁBNAPIUJSÁG, 39. szAM. 1913. 60. ÉVFOLY. ÁM. 

MEGÉRTETT NŐ. 
ELBESZÉLÉS. IRTA SZŐLLŐSI ZSIGMOND. 

A hallban négyen ültek egy csoportban. 
Három már nem egészen azaz hogy még min¬ 
dig fiatal Járna és egy még nem egészen, öreg 
úr. A hölgyek azzal foglalkoztak, hogy türel¬ 
metlen hevességgel szidták a férfiakat, az úr 
azzal foglalkozott, hogy nyugodtan és türel¬ 
mesen hallgatta őket. A minden hasonló alka¬ 
lommal aktuális távollévő szerepét ezúttal egy 
Kun Gida nevű úr szenvedte, a ki, mint a 
beszélgetés folyamán kiderült azt a fölháborító 
dolgot követte el, hogy alig két esztendős 
özvegység után megint megházasodott. 

Elkövette pedig ezt, noha a szegény, boldo¬ 
gult első feleségének még a sírkövére is rávé-
sette, hogy: Örökké foglak gyászolni. 

A három asszony csodálatosan egyetértett 
az esemény megítélésében. Egyetértett először 
abban, hogy bolond minden asszony, a ki 
egész életét odaáldozza egy férfinak, másod¬ 
szor abban, hogy nincs a világon férfi, a ki 
egy asszony igazi értékét méltányolni, tehát 
ezt az értéket igazán megérdemelni tudná. 
Lám, ez a Kun Gida is nagyszerű, sőt esz¬ 
ményi férj volt, a míg a felesége élt. A beteg¬ 
ségében - - pedig sokáig sinlődött a boldog¬ 
talan teremtés - - úgy bánt vele, hogy arról 
verset lehetne irni. A csillagot lehozta volna 
neki az égről, ha ezzel segíthet rajta. Azt 
lehetett volna hinni, hogy utána hal az asz-
szonynak vagy legalább is örök gyász lesz az 
élete és ime — két rövid esztendő múlva már 
nászúton van megint . . . 

A három asszony nagyon föl volt hábo¬ 
rodva, a minek a társaság negyedik tagjára, 
a férfira is meg lett a súlyos következése. 
Nevezetesen az, hogy — meg kellett szólalnia. 
A dámák ugyanis igen erélyesen érdeklődtek 
a véleménye után. 

- Vallja be, hogy igazunk van, — köve¬ 
telte az egyik. 

- Maga mindenre tud mentséget; kíváncsi 
vagyok: erre mit tud? — faggatta a második. 

- Azt hiszem, most egy kicsit maga is 
rostelli, hogy férfi! - - vélte a harmadik. 

A negyedik hölgy, a legtemperamentumosabb 
Valamennyi között, nem mondott semmit, 
de - - ránézett. Ránézett úgy, hogy az öreg 
úr, a ki idáig csak a vállát vonogatta, egy 
kicsit mintha megijedt volna. Végigsimította 
a homlokát, egy kicsit feszengett, azután mégis 
csak megszólalt csöndes, vontatott, majdnem 
röstellkedő hangon: 

- Abban tökéletesen igazat kell adnom a 
hölgyeknek, hogy ritka eset, mikor egy nőt 
a teljes értéke szerint tudnak méltányolni. 

- Nagyon helyes! - - mondta egyszerre 
mind a három dáma és ez az egyhangú he¬ 
lyeslés láthatólag fölbátorító hatást tett a 
férfira. Elmosolyodott és egyszerre szilárdabb 
is, élénkebb is lett a hangja, a mint foly¬ 
tatta : 

- Olyan ritka az eset, hogy én remegő 
aggastyán létemre is csak egyetlen egyre em¬ 
lékszem és abban az egyben i s . . . No, de 
nem a tanulságot fogom elmondani, hanem a 
históriát. 

Hely és idő természetesen mellékes, ellen¬ 
ben a szereplők valódi nevét se fogom el¬ 
árulni. A történet elég romantikus és költői 
ahhoz, hogy a leányt Azalea, a leventét pedig, 
a ki szivének minden meghatott érzésével 
imádta Azaleát, Mókus Péter néven említsük. 

- Ismerjük már az ilyen rajongó Mókuso¬ 
kat ! • - vetette közbe csípősen az egyik dáma. 

- Bocsánat asszonyom, - - mondta szelí¬ 
den a férfi, - - ez mégis más Mókus volt. 
Nem is elnézést kérek az ő, hanem csak egy 
kis türelmet a magam .számára. Tehát foly¬ 
tatom. Péter imádta Azaleát és a czilinder 
kalapjára térdelve kérte meg, hogy tegye őt 
a világ legboldogabb emberévé; menjen hozzá 
feleségül. 

A mire Azalea így felelt: 
— Tudom, Péter, hogy maga valóban imád 

engem és tudom, hogy maga nemes, jó, igaz 

ember. Épen ezért őszintén felelek és meg¬ 
mondom magának, hogy nem lehetek a maga 
felesége, mert én nem szeretem magát Péter, 
én Demetert szeretem és az ő felesége leszek. 

— Nagyon korrekt! - - vélte az egyik asz-
szony. 

A férfi beleegyezően bólintott és folytatta: 
Péter erre a kijelentésre szó nélkül föl¬ 

emelkedett és némán és halálsápadtan kifelé 
indult. De Azalea megragadta a karját: 

— Hová megy ? - - kérdezte. 
- Megyek meghalni, - felelte őszintén Péter. 

Azalea az ifjú vállára tette a kezét és ko¬ 
moly, megindult, ünnepélyes hangon beszélt 
hozzá: 

- Értem és megértem önt, Péter. Én tu¬ 
dom legjobban, hogy mit veszít, de jól tudom 
azt is: ki maga és nem engedem magát el¬ 
pusztulni. Nem, Péter, maga nem fog meg¬ 
halni. Maga élni fog Péter és pedig boldogan 
fog élni! Értse meg: én felelősséget vállalok 
érte, hogy maga boldog legyen. 

- Ez lehetetlen, — sóhajtotta Péter. 
Semmi se lehetetlen: felelte Azalea. 

Ismétlem: én tudom, hogy maga mit veszít. 
De azt is tudom, hogy a mint senki se töké¬ 
letes, úgy senki se pótolhatatlan. Maga a sze¬ 
relmes, fátyolos szemével néz engem: de én 
jól ismerem magamat és látom, talán nagyítva 
is, minden hibámat. Én tudom; van még a 
világon olyan szép nő, mint én vagyok . . . 
Kérem : ne tiltakozzék! . . . Tudom, hogy ben¬ 
nem is van hiúság. . . Hogy talán egy kissé 
kaczér is vagyok . . . Hogy egy kicsit könnyen 
bánok a pénzzel... Nonono ! Ne lázongjon ! . . . 
Inkább nem szidom tovább magamat, ha az 
oly rettentően fáj magának . . . De igenis ki¬ 
jelentem, hogy kárpótolni fogom magát Péter! 
Én fogom megkeresni és meg is fogom találni 
azt a nőt, a ki képes lesz magát ép oly bol¬ 
doggá tenni, a milyen velem lett volna. Az 
én második éltemet! Meg fogom keresni, ha 
háromszor át kell is érte kutatnom a világot!... 
Ezt megfogadom! Beleegyezik ? 

Péter szó nélkül roskadt térdre és a fájda¬ 
lom és a hála forró könnyeivel árasztotta el 
Azalea finom, fehér kezét. 

- Ez gyönyörű: mondta meghatottan egy¬ 
szerre mind a három dáma. 

Az elbeszélő pedig folytatta. 
- Miután így megegyeztek Azalea csak¬ 

ugyan férjhez ment Demeterhez, a kapitány¬ 
hoz. Péter pedig türelmesen várakozott, mert 
józanul megértette, hogy Azalea most egyelőre 
a saját boldogságával van elfoglalva. Viszont 
Azalea is bizonyságát adta annak, hogy nem 
feledkezett meg a fogadalmáról, mert egy napon 
így szólt az ifjúhoz: 

- Kedves barátom: én folyton nézelődöm, 
de azt óhajtom, hogy maga se maradjon tét¬ 
lenül. Végre is : több szem többet lát és a 
maga közreműködését már az önérzete iránt 
való tiszteletből is kívánom. Nem szeretném 
megalázni azzal az érzéssel, hogy egyedül és 
csakis nekem köszönheti boldogságát. Minden¬ 
esetre föntartom magamnak a döntést, hiszen 
a felelősséget állani akarom, de nem lesz rósz, 
ha maga is körülnéz . . . És, ha . . . ha gon¬ 
dol valamit, szóljon nekem bátran és azonnal... 

Péter természetesen szót fogadott és körül¬ 
nézett. Nézett, nézett, három hónapig nézege¬ 
tett és akkor megjelent Azalea asszonynál 
és csöndesen, kissé szégyenkezve mondta: 

— Azt hiszem, hogy.. . azt hiszem mintha.. . 
Azaleának megvillant a szeme és kissé ösz-

szeszaladt a szemöldöke. De aztán mosolygóra 
derült az arcza és örvendő kíváncsisággal kér¬ 
dezte : 

- Ki az ? Ki az ? . . . Ki az ? Péter elfor¬ 
dította a fejét, így suttogta: 

- A Piroska . . . Rózsa Piroska . . . 
Azalea asszony összecsapta a kezét: 

- Péter! Kedves P é t e r ! . . . Mi jut az eszébe 
magának? . . . Hiszen tudja, én se vagyok 

tökéletes: bennem is van annyi kaczérság, a 
mennyit Éva anyánktól mindnyájan örököl¬ 
tünk . . . De a Piros! . . . Hát azzal az anyja 
is alig mer végigmenni az ütczán, olyan nem 
is kaczér, hanem egyenesen kihívó ! . . . Nem 
Péter, olyan olcsón nem adom a maga boldog' 
ságát. . . Ezt ki kell vernie a fejéből! 

Péter úgy megijedt, hogy belesápadt a rémü¬ 
letbe. Hálásan megköszönte Azalea nemes jó¬ 
ságát, sietve kiverte a fejéből Rózsa Piroskát 
és megfogadta, hogy ezentúl gondosabb lesz 
a keresésben. 

Csakugyan most már vigyázóbban szemlélő¬ 
dött és eltelt közel egy esztendő, mikor megint 
igen zavart arczczal lépett Azalea elé, mondván: 

— Azt hiszem, hogy azt hiszem . . . hogy 
mintha . . . 

Azalea megrettent és kissé idegesen mondta: 
- Igen ? Hát csak ki vele! Ki az ? 

Péter elfordította a fejét, így suttogta: 
- Az Ibolyka . . . A Piros Ibolyka . . . 

Azalea asszony elkomolyodott. Égy perczig 
némán gondolkozott, aztán csöndesen csóvál-
gatta a fejét és így szólt: 

- Ismerem az Ibolykát. Kedves lány, szép 
lány, jóra való lány . . . Csakhogy . . . Lássa 
Péter, én megvallom őszintén a hibámat: én 
se verek a fogamhoz minden garast, de Piros 
Ibolyka meg . . . Nekem az egész évi ruház¬ 
kodásom nem kerül annyiba, a mennyi ennek 
a lánynak csak kalapra kell . . . Pedig, ugy-e, 
én se járok rongyosán! . . . Péter . . . én fél¬ 
tem magát ettől a házasságtól! . . . Én valami 
jobbat szánnék magának . . . Nem szabad saj¬ 
nálni a fáradságot, a ki a boldogságát ke¬ 
resi . . . 

Péter sietett kijelenteni, hogy nem fogja 
sajnálni a fáradságot és •— tovább keresett. 
Két esztendeig folyton keresett, úgy, hogy 
végre Azalea maga sürgette meg: 

— No, Péter, hát még mindig nem talált? 
Péter a vállai közé húzta a fejét és bátor¬ 

talanul felelte : 
- De . . . Azt hiszem, hogy azt hiszem, 

mintha . . . 
Azalea idegesen toppantott a lábacskájával: 

- No: kit hisz ? Kit hisz ? Kit hisz ? 
Péter remegve ejtette ki a nevet: 
— Bimbó Klárika . . . 
Azalea asszony elsápadt. Két perczig némán, 

komoran meredt maga elé, azután kedvesen 
megrázta a fejét és így szólt: 

— Klárika nekem jó barátnőm. Úgy szere¬ 
tem, mintha testvérem lenne! Sőt talán még 
jobban . . . Nagyon kedves leány, nagyon szép 
lány, nagyon j óravaló lány . . . Hanem, lássa 
Péter, én nagyon jól tudom magamról, hogy 
én se vetem meg a tükrömet, de hiúság és 
hiúság között óriási lehet a különbség . . . És 
Klárika . . . no az egyenesen határtalan . • • 
A páva egy egyszerű kis szürke veréb az o 
páváskodásához képest . . . Ah Péter ! . . • 

Péter a föld alá szeretett volna bújni, úgy 
szégyelte magát. Azalea asszony pedig most 
már szigorú hangon folytatta: 

— Látom, hogy magamnak kell akczióba 
lépnem; annál is inkább, mert őszintén meg¬ 
vallva, a maga kutatásának az eredménye, 
mikor hozzám hasonló nőt keres, reám nézve 
egy csöppet se hízelgő. A mivel nem akarom 
azt mondani, hogy valami nagyon sokra tar¬ 
tanám magamat . . . De a józan szerénység¬ 
nek is van határa . . . Én megfogadtam ma¬ 
gának Péter, hogy megkeresem a számára azt 
a nőt, a ki kárpótolhatja értem, ha az egész 
világot be kellene is járnom érte. Nos: a mit 
Ígértem: megteszem. Az orvos úgyis utazást 
ajánlott az idegességem ellen. Ügy intézem 
tehát, hogy ez az utazás mindkettőnk hasz¬ 
nára legyen. Körüljárom a földet és hozok 
magamnak egészséget, magának boldogságot. 

Teljes egy esztendeig tartott Azalea útja a 
föld körül, mialatt folyton éber szemmel ke¬ 
reste a nőt, a ki annyit érne mint ő. Termé¬ 
szetes, hogy mikor végre szerencsésen haza 
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érkezett, az első látogatója Péter volt. Azalea 
szomorúan nézett rá és a fájdalomtól tompa 
hangon mondta: 

.— Szegény, kedves barátom: sajnáljon en¬ 
gem. Idegesebb vagyok, mint mikor elmentem, 
mert a mit magának ígértem, hasztalan ku¬ 
tattam . . . 

Péter elpirult és hebegve mondta: 
.— Nem olyan nagy baj . . . mert . . . mert 

közben én is . . . 
És egy fotográfiát húzott ki a belső zsebé¬ 

ből, a szíve fölül. 
Azalea fölkiáltott: 
— Nini! Az én arczképem! 
Péter boldogan mosolygott: 
— Úgy-é, csodálatos ! . . . Csodálatos ! Pedig 

nem a magáé . . . 
Azalea asszony halálsápadt lett. Kikapta a 

képet a Péter kezéből, hosszasan nézte és egy 
darabig nem tudott szóhoz jutni, de azután 
mintha izzó láva áradt volna az ajkáról, oly 
forró fölháborodással lihegte: 

- Kedves Péter: operáltassa meg a sze¬ 
mét ! . . . Ha maga azt mondja, hogy ez cso¬ 
dálatos, hát én is csak azt mondhatom, hogy ez 

csodálatos!. . . Mert a ki azt mondja, hogy 
ez a kép hasonlít én hozzám, annak én csak 
azt mondhatom, hogy: nagyon szépen köszö¬ 
nöm ! Ha maga ilyen tömpének látja az én 
orromat. . . ilyen négyszögletesnek látja az 
én szememet, kedves Péter . . . ha maga úgy 
látja, hogy nekem ilyen bagoly homlokom van, 
kedves Péter, akkor, kedves Péter, én nagyon 
le vagyok magának kötelezve, kedves Péter!... 
Csak azt nem tudom megérteni, kedves Péter, 
hogy akkor mért nyargaltam én keresztül-a 
világon, kedves Péter, a maga szép szeméért, 
kedves Péter . . . És most ajánljuk magunkat, 
kedves Péter! . . . Kedves Péter, maga nagyon 
kedves . . . 

Mókus Péter egy szót se szólt, csak ment. . . 
ment egyenesen haza és fölakasztotta magát 
az ajtófélfára. 

Mikor aztán a megboldogultat eltemettek, 
Azalea odament az urához és így szólt hozzá: 

- Látja Demeter, az a szegény fiú tudott 
méltányolni engem. Ez érezte és tudta, hogy 
mit veszített bennem. Mondja meg őszintén, 
ha maga került volna az ő helyzetébe: maga 
is így cselekedett volna? 

A kapitány udvariaB, de őszinte katona volt, 
a ki soha életében egy hazug szót nem mon¬ 
dott. 

Azalea kérdésére - - nem felelt semmit. 
Azalea másodszor is megkérdezte. 
A kapitány másodszor se felelt. 
Azalea harmadszor is megkérdezte. 
A kapitány harmadszorra se felelt. 
Erre Azalea összecsomagolt, ott hagyta a 

rideg és lelketlen katonát, elvált tőle és éle¬ 
tének hátralévő évtizedeit a Mókus Péter sírja 
gondozásának szentelte. 

Kddig van. 

A három dáma egymásra nézett. Eleinte 
csodálkozó és zavart tekintettel. Du azután 
mind a háromnak villogni kezdett a szeme. 
Fenyegető, vészes villogással . . . 

Az elbeszélő azonban ezt már nem látta. 
A mint befejezte a történetet, fölpattant éa 
meghajtotta magát. Csak most derült ki, hogy 
még nem lehetett olyan öreg, a milyennek 
látszott. Legalább is a lábai még nagyon für¬ 
gék voltak . . . 

EGY ÚJ CORVIN-KÓDEX MAGYARORSZÁGON. 
Olvasóink a napilapokból már értesülhettek 

arról az örvendetes hírről, hogy Ernst Lajos¬ 
nak Parisban sikerült egy Corvin-kódexet vá¬ 
sárolnia. Néhány nap óta ki is van már ál¬ 
lítva múzeum-helyiségében, hol bizonyára sok 
csodálója lesz majd ennek a Mátyás király 
könyvtárából származó, hazakerült ritkaságnak. 

Abdul Hamid árverés alá szánt kincseivel 
jutott Parisba, hol egy könyvkereskedő útján 
bocsátották forgalomba. Százhuszonnégy oldalra 
terjed, pergamenre van írva. Ábránkon közölt 
díszes czímlapja és a szövegben egyes ini-
cziálék ékesítik. 

A czímlapra írt bevezető ajánlás szerint «Fra-
tris Baptistáé Mantuani carmelitae Theologi ad 
Serenissimum Hungáriáé atque Bohemia Re¬ 
gem Mathiam Parthenice», egy Mátyás király¬ 
nak ajánlott költői munkát tartalmaz. Ajánlója 
valamikor szerfelett ünnepelt és csodált költő 
számába ment, de ma már csak nagy nehezen 
lehet emlékezetét kiásni az idők feledéséből. 
Battista Spagnuoli, ki 1436-ban Mantuában 
született és 1516-ban halt meg, a karmelita¬ 
rend generálisa volt. Kora legismertebb hu¬ 
manistái közé tartozott, a ki igen sok latin 
nyelven irt költeményt szerzett. Nagyhírű vol¬ 
tát mi sem bizonyítja jobban annál, hogy 
Rotterdami Erasmus nem átallotta őt Vergilius-
sal összehasonlítani. 

Öt is utolérte azonban az összes humanista, 
latin nyelvű költők sorsa. Az utókor a beteges, 
üvegházi növényekre emlékeztető költészetük¬ 
ben nem sok gyönyörűséget talált. Az olyan 
nálánál sokkal nagyobb tehetségű latinul iró 
olaszok, mint Bembo, Navagero, Poliziano is 
annyira feledésbe mentek, hogy csak a szak¬ 
tudósok ismerik őket és a mindnyájuk mun¬ 
kásságából szemelgetett, Delitiae Poetarum Ita-
lorum (1608. évben) nevű gyűjteményben, czí-
mének daczára ma már csak elvétve böngész¬ 
get egy-egy kultúrát őr t énét iránt érdeklődő 
tudós. Battista Spagnuoli különösen verselésére 
volt büszke, de a mai kritikusok erről is ki¬ 
derítették már, hogy ezzel sem volt sok oka 
büszkélkednie. Összegyűjtött művei különben 
1513-ban három kötetben Parisban jelentek 
meg. 

De a milyen közömbös ma már ennek a 
könyvecskének a szövege, olyan vonzó és érde¬ 
kes nekünk ezímlapjának szép díszítése. Alig¬ 
hanem firenzei miniatorok munkája, mely 
érdekesen mutatja a quatrocento díszítő stí¬ 
lusának átmenetét a cinquecento szabadabb 
formáiba. Különösen a baloldali angyalka mö¬ 
gött látható üdeszinű tájkép fogja a szemlélők 
figyelmét megkapni. Már nem a középkori 
kódexek megszokott schematikus módján van 
megfestve, hanem azzal a naivul örülő realiz¬ 
mussal, mely a XV. századbeli művészetet 
annyira vonzóvá teszi. A könyvecskét Mátyás 
királynak ajánló barát aligha gondolt arra, 
hogy könyve külsejét valamikor sokkel többre 
fogják btcsülni, mint tartalmát. 

Hogy vájjon ez a kis könyv Mátyás király 
megrendelésére készült-e, avagy pedig maga 

Baptista készített-e és ajánlotta fel, ezt a kér¬ 
dést majd szaktudósaink fogják eldönteni. 
A nagy pompájú Corvinák mellett, melyeket 
Mátyás maga csináltatott, könnyen felmerül 
az a gondolat, hogy ezt a könyvecskét szer¬ 

zője egy későbbi barátság előkészítőjeként 
küld be a nagy uralkodónak, a ki azt ép 
úgy elhelyezte könyvei között, mint a hogy 
a mai uralkodók a nékik ajánlott műveket 
szokták. 

AZ ERNST-MÚZEUM CORVIN-KÓDEXE. 
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VÁMBÉRY A DUNAPARTON. 
Mikor kinézett dolgozószobájának ablakán 

s látta a vén Gellérthegyet, alatta a szóles 
folyamot, melyet az Erzsébet-híd fog át, derült 
elragadtatással kiáltott fel: Van-e ennél feje¬ 
delmibb kilátás a világon? Valami különösen 
hű, fenhangon sohasem hirdetett, inkább gon¬ 
dosan elhallgatott B csak meghitt körben, bi¬ 
zalmas óráiban megvallott ragaszkodás élt 
benne hazája iránt. Ez tartotta vissza őt, a 
nemzetközi írót és angol politikust, hogy en¬ 
gedjen a többszöri hívásnak és Angliában 
telepedjék meg, hol nagyszabású érvényesülés 
nyílt volna meg számára, Vemberi (Vámbéry) 
számára. Nagy embere volt ő az angol nem¬ 
zetnek félszázadon át mindhaláláig s róla ala¬ 
kult ki a brit világbirodalomban az a köz¬ 
tudat, melyet India egyik katonai parancs¬ 
noka úgy fejezett ki könyvében, hogy «India 
védőfalaihoz a legtöbb téglát kétségtelenül 
Vámbéry szolgáltatta.)) Nem szakadt el az or¬ 
szágtól az országért magáért, de azért a feje¬ 
delmi képért sem, melyet gyönyörködve nézett 
az ablakából. 

Azt hiszem, mindig a Dunaparton, a Vám¬ 
ház és az Eskütér közt levő részen lakott, 
mióta középázsiai útjáról visszatéive, megtele¬ 
pedett Budapesten. Kezdetben bizony igen 
szerény otthonból járt el az Akadémia ülé¬ 
seire. Elég gyakran az öreg Toldy Ferencz 
társaságában, ki a Molnár-utczában lakott és 
őszinte barátsággal viseltetett a magyar fel¬ 
fedező utazó iránt, kit Angliában akkor már 
nagyrabecsültek és ünnepeltek, itthon pedig 
még nagyon nehezen akartak elismerni. A nagy 
irodalomtörténetiró e dunaparti rövid gyalog¬ 
sétái közben mindenesetre meg volt óva azok¬ 
tól a balesetektől, melyek egyéb útjai során 
szinte szabályszerű bizonyossággal megismét¬ 
lődtek vele. Többnyire fiákeren járt, de mert 
nagyon szórakozott ember volt, akárhányszor 
megesett, hogy a hány helyen megfordult, 
annyi fiákeros követelte rajta a hazulról való 
elindulás perczétől a hazaérkezés időpontjáig 
járó kocsibért. A minek az volt a magyará¬ 
zata, hogy Toldy, mire az első látogatása vé¬ 
get ért, már megfeledkezett a fiákerosáról s 
távozóban másikat hivatott. S mire az utolsó¬ 
val hazavitette magát, a ház kapujában nem 
egyszer öt fiákeros is tartotta eléje a markát. 

A hetvenes években is még nagyon egy¬ 
szerű, majdnem szegényes dunaparti lakásban 
lakott Vámbéry. 0 maga szokta elmondani, 
hogy az egerek egészen fesztelenül nyargaltak 
fel s alá a két szobájában. Ezen a szállásán 
kereste fel az orosz-török háború kitörése előtt 
egy nem várt, nagyon előkelő és érdekes láto¬ 
gatója : Ignatjev gróf, Oroszország hires kons¬ 
tantinápolyi nagykövete. Vámbéry, az angol 
politikus, akkoriban folytatta legsúlyosabb orosz¬ 
ellenes sajtóhadjáratait. Pétervárott mindig na¬ 
gyon érzékenyen hatottak azok az újság- és 
szemleczikkek, melyekben Középázsia viszo¬ 
nyainak e legnagyobb ismerője tárta fel sok¬ 
szor a legalkalmatlanabb pillanatban az orosz 
politika ázsiai fondorlatait. Most a török kér¬ 
désben találták szemközt az orosz politika 
terveivel a Yildizben és a publiczisztika terén 
egyformán számottevő ellenfelet. Alig is lehe¬ 
tett ok nélkül való, hogy épen ekkor járt 
Budapesten, állítólag merő véletlenségből s át¬ 
utazóban, Ignatjev gróf. Hogy ez alkalommal 
meglátogatta Vámbéryt, annak ő maga azzal 
adta, okát, hogy Budapesten járva, nem mu¬ 
laszthatta el, hogy becsülésének jeléül, meg 
ne látogassa hazájának «nagy ellenségét*. El¬ 
helyezve, mintegy bevezető támadásként, ezt 
a kiszámított hizelkedést, körülnézett a lakás¬ 
ban és csodálkozva jegyezte meg : 

- Ön sokat dolgozik, s úgy látom, nagyon 
egyszerű viszonyok közt él. Kevesebbet kellene 
dolgoznia, akkor tán fényesebben menne a sora. 

\ámbéry elértette a czélzást és sima egy¬ 
szerűséggel felelte, hogy igényei nagyon sze¬ 
rények, s _örömét csak a munkában leli. 

Múltak az évek, s Vámbéry nagyobb és fé¬ 
nyesebb lakásba költözött, megint csak a 
Dunaparton, a Ferencz József-rakpart 18. számú 
házában. Kellett a nagyobb otthon, mert Ke¬ 
let és Nyugat politikai világának mind több 
szerepvivője fordult meg nála. Az igényei 
egyébként ép oly szerények maradtak, mint 
azelőtt voltak, mikor kedves sétáit téve meg 

a Dunaparton, meg-megfordult az akkori széna-
téri piaczon is, s minden árussal, szerbbel, 
tóttal, némettel a saját nemzetiségének nyel 
vén beszélgetve és alkudozva, világhírű ember 
létére akárhányszor maga vette meg a kony¬ 
hára valót. 

Egy ilyen alkalommal esett meg rajta, hogy 
pulykát vitt haza, s találkozott a Dunaparton 
első nagy pártfogójával, Eötvös József báró¬ 
val. A karthauzi irója tréfásan megintette: 

- Vájjon mit szólna hozzá lord Palmers-
ton, ha így látná ? , , 

Ez a hatvanas évek végén történt. V ambery 
akkor már ismételve megfordult Londonban s 
bizalmas tanácsadója volt lord Palmerstonnak 
a Kelet kérdéseiben. 

Ama emlékezetes esti órák egyikén, melye¬ 
ken bizalmas ismerősei szoktak megfordulni 
nála, ő mondotta el ezt a másik esetet is: 

Fehér czipót vitt haza a piaczról, s meg¬ 
látja Pauler Tivadar, kollegája az egyetemi 
tanárságban. Megcsóválja a fejét: 

— Mondja, hány rendjele van ? - - kérdezi. 
- Van egynéhány, — feleli jókedvűen Vám¬ 

béry, - - d e azért nem röstelem az egyszerű¬ 
ségemet. 

Nem sokan tudták róla, hogy mily kedves 
társalkodó volt. Mikszáth bámulta zamatos 
magyar beszédét. Jókai meg előadásának ere¬ 
jét és eredetiségét. (Valamikor egy újság azzal 
a körkérdéssel fordult az írókhoz, melyek a 
legkedvesebb olvasmányai? Jókai azt felelte: 
«A biblia, Shakespeare és Vámbéry.») Arany 
János is azt szokta mondani, hogy örül, ha 
Vámbéryval beszélgethet, mert szereti válto¬ 
zatlan jókedvét. Találkoztak is elég gyakran 
a Dunaparton, mely nemcsak Vámbérynak, 
hanem Aranynak is legkedvesebb mindennapi 
sétálóhelye volt. Egy verőfónyes déli sétájukon 
a Lánczhíd közelében, a hajók rakodóhelyénél 
jártak. Vámbéry lelkesedett a meleg nap¬ 
sugárért. Csöndesen felelte Arany, s a szeme 
mosolygott: 

Csak az a hátrány, 
Büdös a kátrány. 

Vámbéry emlékezőtehetsóge őrizte meg ezt 
a kis rigtnust, mely az ő emlékezetének szánt 
sorokban lát, ím, napvilágot. 

A régi nagyok, kik elő-előtűntek sétái köz¬ 
ben s csatlakoztak hozzá egy-egy fordulóra: 
Toldy, Eötvös, Arany, néha az öregúr: Deák 
Ferencz is — egymásután elvonultak az örökké¬ 
valóságba. De Vámbéry hű maradt a Duna¬ 
parthoz. Utolsó lakása öt szép. termesarányú 
szobájával, szintén a Ferencz József-rakparton, 
a 24. számú ház második emeletén volt. On¬ 
nan szállt le minden délelőtt elmaradhatatlan 
dunaparti sétáira s tisztelettel, kedves öröm¬ 
mel köszöntötték az újabb nemzedék nagyjai 
ép úgy, mint névtelenjei. —a — ly. 

HOGYAN VÉDEKEZTEK NÁLUNK 
1831-BEN A KOLERA ELLEN. 

Az utolsó esztendőkben a nyár derekán meg¬ 
fenyegetett bennünket a keleti veszedelem : az 
ázsiai kolera. Itt is, ott is felüti fejét a rém, 
szórványosan áldozatai is akadnak, de hála a 
fejlett orvosi tudománynak és a hatóságok 
szigorú intézkedéseinek ma már nem kell félni 
attól, hogy olyan mértékben látogatja meg ez 
a csapás Magyarországot, mint tette 1831-ben. 

Ebből az időből sok érdekes dokumentum 
hever Pestvármegye levéltárában. Végtelenül 
érdekesek azok az intézkedések, a melyek 
ebből az időből megmaradtak és elfeledve he¬ 
vertek eddig a vármegyeháza poros aktái kö¬ 
zött. Megláthatjuk belőlük, milyennek ismer¬ 
ték és hogyan gyógyították akkor a kolerát. 

Az első akta, a mely a «Lég-főbb Parancso¬ 
lat' következésébe szerkesztetett» és a «Magyar 
Országban divatban lévő nyelvekre is fordít-
tatott» már 1830 deczember 21-ikén készült 
Budán. Akkor még nem volt kolera Magyar¬ 
országon és e járvány-epe-kórság — a hogyan 
annak idején a kolerát nevezték — csak a 
«Cs. Kir. Ausztriai Tartományoknak határain 
és a CB. Orosz Birodalomban dühösködött». 
Ez az első akta egy tizenkét oldalra terjedő 
36 §-os utasítás, készült az «Egészségre ügyelő-
Hivataloknak)) hogy azok a kolera berontását 
meggátolják. Kezdődik pedig ez az utasítás a 
következő érdekes mondattal: 

«Ámbár a napkeleti epekórságnak (Cholera 
morbus) ragadós természete még sok Orvosol 
előtt nem tetszik tellyes nyilváuságig bebizo¬ 
nyítva lenni, mindazonáltal szembetűnő bi¬ 
zonyságok állanak elő, mellyek ezen betegség¬ 
nek ragadós járványsága felől szóllnak, melly 
által ép-egésségű személyekre, és pedig bizo¬ 
nyos távolságra - - is elhathat.)) Tartalmazza 
azután az utasítás azokat az intézkedéseket a 
melyeket a kolera behurczolása ellen meg kuli 
tenni. Ha a járvány valahol kitört már, arról 
nyomban értesíteni kell a helytartótanácsot és 
az egészséges embereknek őrizkedni kell attól 
hogy a «betegeket környékező levegőt magokba 
szívják, minthogy ez elragadhatósága miatt î en 
gyanúsnak tetszik lenni.» Tanácsos, hogy"^ 
egészségesek «vegyenek magukhoz eggy palacz-
kocska feloszlatott chlórmészt, vagy erős (ha 
bár fűszeres) eczetet, s ezt szagolgassák 

Az óvóintézkedések nem használtak és bi¬ 
zony csakhamar nálunk volt a veszedelem 
1831 júliusában már olyan nagy mértéket öl¬ 
tött a ragály, hogy Pálffy gróf, királyi hely¬ 
tartó Comissariusokat nevezett ki, a kiknek 
az volt a kötelességük, hogy intézkedéseikkel 
odahassanak, miszerint a «Cholera név alatt 
ismeretes betegség és annak terjedése hatha-
tóssan gátoltasséki). Pestmegye királyi Comissa-
riusa Szentkirályi László se-ptemvir, a ki 1831 
július 23-án értesíti a nemes vármegyét, hogy 
működését megkezdette. Az egyes helységek¬ 
ben, a hol nagyobb mértékben pusztított a 
járvány, politikai biztosokat nevez ki és na^y 
eréllyel hozzálát a veszedelem elfojtásához. 
Elárasztják a falvakat, városokat nyomtatvá¬ 
nyokkal, a melyek bizony sok esetben egymás¬ 
sal ellentétes «megóvó-módokat» sorolnak föl. 
E nyomtatványok közül kétségkívül legérde¬ 
kesebb az, a melyet N. Lenhosxcli Mihály Ma¬ 
gyar Ország Fő Orvosa állított össze. Ez a 
23 §-ból álló nyomtatvány «Eövid oktatás, 
mikép' őrizhesse meg magát kiki a' napkeleti 
cholerátul, és mit kelessék ezen nyavalyának 
első kitörésekor mivelni az Orvos' megjülené-
seigi>. Legfontosabbnak tartja Lenhossék a 
tisztaságot és a mértékletes életmódot, kárhoz¬ 
tatja a részegséget annak ellenére, hogy az 
ugyanabban az időben megjelent más utasí¬ 
tások nagyon ajánlják a pálinkát és a bort. 
Mindenütt egyik legfontosabb utasítás az, hogy 
«őrizkedni kell a haragtól, hosszúságiul és a 
nyavalyáiul megmentő módok között fő helyet 
foglal el a' Lelkicsendesség.i> így igyekeznek 
megnyugtatni az embereket: «a napkeleti cho-
lera, mint éghajlatunkban idegen nyavalya, 
Magyar Országhoz Közelgetésekor igen sokat 
vesztett pusztító erejéből; már nem oly gonosz-
voltu; és sokkal gyengébb ragadható mérget 
fejt ki.» Az utasítás mellett, a melynek be¬ 
vezetésében ez olvasható, pedig ott fekszik 
Nagy József seborvos levele, a melyet váltott 
lovak hoztak Abonyból, mert a czímzés mellé 
odaírta a doktor, hogy ((hivatalból igen sietve, 
lovas ember által mindenütt küldődjön, kelt 
N. Abonyban die 31 juli 831 Í2 órakor Ejl-
szaka.» Ez a levél, a melyet az akkori óvin¬ 
tézkedéseknek megfelelően átlyuggattak és do¬ 
hánnyal szórtak tele, azon panaszkodik a seb¬ 
orvos, hogy «N. Abony Mező Várossában az 
Epe Mirigy annyira ment, e f július holnap 
30-ik és 31-ik napjaiban, hogy a betegek száma 
a melyek eddig tudtomra vannak és valósá¬ 
gos Cholerások, összesen 164 mennek . . . ne¬ 
kem egyedül ennyi betegeknek szolgálni bár¬ 
milyen igyekezettel volnék is, tellyes lehetetlen¬ 
ség . . . meghaltak két nap 14-en . . . közülök 
9-en minden orvosi segedelem nélkül a mező¬ 
kön vagy dúgazba haltak meg . . . » 

És ilyen a helyzet mindenütt. Nem használt 
az a tizennégy reczept, a melyet Fejér Vár¬ 
megye Egésségre ügyelő küldöttsége állított 
össze, sem a piritós-kenyér, meg árpa főzet egy 
kevés borral vegyítve, hasztalan volt a mák-
főzés enyvvel, a székfű virág gőze, a lisztlán-
gos, húsleves, a terpentines fokhagyma kenőcs, 
a kakukfűből készült illatos forrázat, a gyöm-
béres és szerecsendióvirágos csibehusleves, meg 
az a sok-sok reczept, a melyek összegyűjtve 
ma köteteket töltenének meg. Hiábavaló volt 
minden és a fasczikulusok utolsó aktája ékes 
latinsággal mondja el, hogy 1831 november 
22-ikéig, a mikorra már a veszedelem meg¬ 
szűnt 435,330 ember kapta meg a betegséget 
és 187,998 lett ennek áldozata. p. j. 
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PAULAY ERZSI OTTHONÁBAN. 
A belváros egyik csöndes, előkelő utczájában, 

egy gyönyörű modern palota negyedik emeleti' 
lakásában él két érdekes asszony: Paulay 
Edéné, a nagy színigazgató özvegye és árvája 
PaulaiJ Erzsi. Milyen magyaros, tiszta, egy¬ 
szerű név és mennyi tinóm művészet muzsikál 
benne. Hatalmas szinészdinasztiának vére: 
büszke és erős karakter, ragyogó talentum, tele 
az ő famíliájának nagyszerű művészetével Az 
apja, - - Paulay Ede - - kezén bontakoztak ki 
ritka kvalitásai és fejlődött ki a mai Paulay 
Erzsivé... Shakespeare örökbecsű Romeo és 
Júliájának fő női szerepe hozta meg számára 
az első, felejthetetlen nagy sikert, a mely az¬ 
tán művészeti pályáját erős sziklakövekkel ala¬ 
pozta meg. 

A magyar közönség legkedveltebb Júliája, a 
gentry-kaszinó dédelgetett kedvencze, a társa¬ 
ság egyik legünnepeltebb asszonya ő . . . 

Az egész nyarat külföldi barangolással töl¬ 
tötte el s most, hogy haza¬ 
jött, felkerestük őt Bécsi-
utczai elegáns lakásában . . . 
A mint beszélgetünk vele, 
az a harmatos, üde viruló 
szép Paulay Erzsi ül velünk 
szemben, a ki oly sokszor 
gyönyörködtet bennünket a 
Nemzeti Színházban. Fehér 
selyem blouse és egy fan¬ 
tasztikusan szabott fekete 
selyem alj van klasszikusan 
szép termetón s mellette, 
csodálkozó két nagy fekete 
szemmel mosolyog reánk 
egyetlen fiacskája. István ká¬ 
nak hívják a művésznő 
«aranyvirág»-ját; mint a 
hogy ő mondaná: «az élőt 
koronáját)). És Istvánka néz 
reánk, hosszan, kedvesen, 
így csak gondtalan, de me¬ 
rengő gyermekek tudnak 
nézni az emberre. Csupa 
lágy, selymes melegség érint 
meg bennünket a tágas nagy j 
szalonban, a hol oly sok 
csínnal, ügyes rutinnal, raf-
finált művészettel van el¬ 
rendezve minden. Az ab¬ 
laknál egy kis antik iró-

asztalka áll egyszerűen, komolyan. Nem látni 
rajta azt a sok hasznavehetetlen, sablonos 
apró csecse-becsét, mint a legtöbb női Író¬ 
asztalon. Könyveken és jegyzeteken kivül 
egy vázában Chrisanthemumok csudálatosán 
borzas ágai kaczérkodnak velünk. A másik 
sarokban frész virágos selyem reneszánsz kar¬ 
székek és egy gyönyörű kanapé előtt antik 
asztalka áll s rajta egy-két értékes fayence 
bijon. Mögötte egy hatalmas velenczei tükör 
ragyog s az oldalfalon a szobába tolakodó nap¬ 
sugár Paulay Erzsi asszony Endrey Sándor 
által megfestett portraitját aranyozza be. Az 
őszi napsugár megtört fénye csudálatos meg¬ 
világításban mutatja be nekünk Endrey mes¬ 
ter gyönyörű alkotását. Mintha beszélne hoz¬ 
zánk az a lengeruhás, halovány arczú, finom 
leányos alak, a mint nézegetjük öt B valóban 
nem tudjuk, vájjon festett kép áll-e előttünk 
vagy egy eleven, női alak, mert a vibráló su¬ 
garaktól mintha megelevenednék a pictura. De 
mellettünk van az élő Paulay Erzsi és cso-

PAULAY ERZSI SZALONJA. 

vég kedvesen, az ő megszokott egyszerű köz¬ 
vetlenségével. A szomszédos szobában fehér 
Ízléses ágy, toilette asztalka és egy bájos fe¬ 
hér garnitúra van elhelyezve s a hálószoba 
mögött pedig egy kedves kis budoir szintén 
fehér bútorokkal. 

Az egyszerűség és a finom művészet párosul 
a kitűnő asszony otthonában, a hol felcsillan 
minden egyes darabban a művésznő egész 
egyénisége, az a büszke, tinóm és rendkívüli 
karakter, a mely Paulay Erzsi, a Paulay Ede 
leányában él . . . A hatalmas, könyvekkel meg-
roskadt szekrény elárulja a háziasszony nagy 
könyvszeretetét s fölötte egy antik festmény 
ritka műizlésről tanúskodik. 

Az ajtó inclli'tt nyitva áll a nagy fekete zon¬ 
gora s a hófehér billentyűs klaviatúra csábít¬ 
gatva ín'/ gazdájára, a ki épen akkor hagyta 
ott a dalos szerszámot, a mikor beléptünk 
hozzá . . . 

Az a barátságos, meleg hangulat, a incly 
végig ömlik a művésznő egész hajlékán, 

szinte jóleső, megelégedett 
érzést szül az ember leiké-
bon . . . Hiába! A lakás 
szinét, az otthon lelkét, 
mindig a háziasszony adja 
meg . . . Paulay Erzsi sajá¬ 
tos egyéniségével találko¬ 
zunk itt mindenütt ebben a 
puha, meleg és művészi fé¬ 
szekben, a hol még a ked¬ 
ves gyermek- csacsogas Bem 
hiányzik, az a gyermelc-csa-
csogás, a mely felér a vi¬ 
lág összes csókos szavú mu¬ 
zsikáival . . . És Istvánka, 
a művésznő életkoronája, 
mintha tudná ezt a végte¬ 
len nagy igazságot, mert 
rózsás kis ujjaeskáival, át¬ 
hatott arczocskával egyre a 
zongora felé mutat, a nagy¬ 
apja szobrára: 

- Néni, o t t . . . ot t . . . 
. . . És szünet nélkül fel¬ 

hangzik a gyermek kacza-
gása, dadogó csiripelése, i'dcs 
bubusgatása, a mely oly ra¬ 
gyogóan meleg szint ad a 
művésznő Paulay otthoná¬ 
nak és gazdag életének. 

Kovács Lydia. 

PAULAY ERZSI KIS FIÁVAL. Balogh Rudolf fílrétolei. PAULAY ERZSI OTTHON. 
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FRANCZIA KIÁLLÍTÁS AZ ERNST-MÚZEUMBAN. 
Szépművészeti múzeumunk egyik legnagyobb 

hiányossága az, ht>gy a XIX. század hatalmas 
franczia művészetének alkotásai alig egy-két 
képpel vannak benne képviselve. Ennek követ¬ 
keztében közönségünk a múlt század művé¬ 
szetének kópét csak olvasmányok vagy utazá¬ 
sok segítségével alkothatja meg magának, de 
az olvasás csak halvány képet ad a valóságról, 
a második utat pedig csak kevés embernek áll 
módjában követni. 

Épen ezért őszinte örömmel kell üdvözöl¬ 
nünk minden olyan kiállítást, mely a franczia 
képzőművészetről való ismereteinket gyarapítja. 
Két évvel ezelőtt már ismertettük a Művész¬ 
ház egy ilyen tárgyú kiállítását, az idén a Szép¬ 
művészeti Múzeum metszetosztályának franczia 
tárlatát, most pedig ismét egy örvendetes ese¬ 
ményről számolhatunk be, az Ernst-múzeum-
nak franczia kiállításáról, mely gazdag anya¬ 
gával jó magyarázatul szolgál ahhoz az állí¬ 
tásunkhoz, melyet e helyen burkoltan vagy 
nyíltan sok ízben volt már alkalmunk han¬ 
goztatni, hogy a XIX. század képzőművészeté¬ 
nek a franczia festészet volt a tetőpontja. 

A ki figyelmesen végigjárja a múzeum 
kiállítási helyiségeit sok helyütt csodálkozva 
fog megállani. Ingres egy gyönyörű aktjának 
láttára meg fog lepődni, hogy franczia század-
eleji klasszicizmusban is mennyi melyről 
felpezsdülő érzéki erő volt. 
Ha aztán Chassériau nagy 
képe ötlik szemébe, észreve¬ 
heti, hogy a nagy stílusra 
törekvés nem távolította el a 
francziákat az élet lüktető 
erejétől, mint a németeket, 
hanem hogy meggondolások 
és értelmi törekvések csak 
segédei és nem urai voltak 
művészetüknek. Akármeny-
nyire ihlették is Delacroix-t 
irodalmi témák, akármeny-
nyire is történelmi ízű né¬ 
ha festményeinek tárgya, ez 
mégis egészen közömbös nála, 
mert minden kis képén rajta 
van heroikus szinpompákkal 
és drámai erejű mozgások¬ 
kal küzködő lelke. A tarta¬ 
lom a nagy francziáknál so¬ 
hasem lép a művészet rová¬ 
sára előtérbe, mindig a fes¬ 
tés vagy rajz módjának cso¬ 
dálatos mikéntje az első. 

Még az olyan lelki tarta¬ 
lommal és hangulatokkal át-
és átitatott művekben, mint 
Milletnek itt látható beinek 
rajzai, sem a földmives em¬ 
bernek kegyetlen kónyszerű-

ségü élete hat meg, hanem a művész bá¬ 
mulatos alkotó ereje, mely egyhangúaknak 
tetsző hétköznapi dolgok mögé, egy egész 
világfelfogás keserű megnyugvását tudja va¬ 
rázsolni. Vagy, ha Daumier egy bámulatos 
kis képét nézzük, melyet oly könnyű lett 
volna zsánerszerü felfogással, sőt talán komi¬ 
kummal is ábrázolni, ismét csak azt látjuk 
rajta, hogy a művész nem tárgyával hat, ha¬ 
nem valami új viziószerű felfogásmóddal, mely 
a valóságnak eddig meg nem látott, vagy észre 
nem vett oldalára akként hívja fel figyelmün¬ 
ket, hogy minden eddigi tapasztalatunkat fe¬ 
ledve, csak neki hiszünk. 

A barbizoniak és Courbet művészetén még 
inkább háttérbe lép a téma. Talán különösnek 
látszik ez az állítás. Pedig ha elnézzük képei¬ 
ket, könnyen rájöhetünk, hogy nem tölgyfáik, 
nem morajló hullámokat hányó tengerükben 
van a hatás titka, hanem bámulatos eleven 
érzékiséggel megáldott látási módjukban, mely 
olyan mélyre hatolt a tájkép szépségeibe, mint 
előttük még senki sem. 

Az impresszionisták, a kiket egy-két Manet, 
Monet, Sisley, Renoir, Totilouse, Lautrec kép¬ 
viselnek e kiállításon, még tovább jutottak ezen 
a pusztán kifejezésbeli értékeket kereső úton. 
Rajongó csodálói voltak a dolgok külső meg¬ 
jelenési formáiban megnyilatkozó életnek, mely 
a természet legigénytelenebb jelenségét épen 
olyan csodálatossá teszi, mint a hatalmasakat. 

Chassériau: A trójai nők siralma. 

Egytől-egyig. eleven erejében ellenit életet fes 
tettek, nem nyugalmat és elvonásokat, melye 
két a gondolkodás szűr le. Életet, melyet ö 
szem gyönyörködve fog fel, mely a szin ; 
fény csodálatos csillogásaiban, az emberi fest 
lüktető erejének megnyilvánulásában áll. 

A kiállítás Ingrestől Cézannoig terjed. Szá¬ 
mos egymással ellentétesnek látszó, egymagái 
fejlődő irányt ölel fel. És mégis egységes 
Mert olyan művészettel ismertet meg, a mely 
nem az értelmen át, nem emlékeinken keresz¬ 
tül akar megkapni és magával ragadni, hanem 
fordított utat követ: érzékeink elragadtatásával 
ejti foglyul képzeletünket. Ebben rejlik a fraá-
czia festészet közvetlen erejű, úgyszólván zenei 
hatásának titka és ezért illeti első hely a többi 
nemzetek XIX. századi művészete között. Itt 
kereshetjük annak magyarázatát is, hogy miért 
volt olyan hirtelen hatással a mi magyar 
művészetünkre is. Hosszú időig németes hatás 
jármát viseltük, mely alól például Székely 
Bertalan nagy művészetében csak lopva villo¬ 
gott ki fajunk érzékiségének parazsa, Munkácsy 
Mihálynak Tolt az első, a IÍL lerázta magáról 
a német befolyást, de az érintkezések hiján 
még nagyon soká tartott, míg e változás ide¬ 
haza is bekövetkezett. Mikor aztán Német¬ 
országot járó és a német művészet fejlődését 
figyelemmel kisérő művészeink észrevették, hogy 
a Rajnán túl valami egészen más, a mi lel¬ 
kűnkhöz közelebb álló művészet támadt, egy¬ 

kettőre a francziák hatása 
alá kerültünk. Ez a hatás 
pedig nem lenyűgöző volt, 
mint az előző német, hanem 
fejlesztő és megtermékenyítő 
is. Ennek bizonyítására elég 
az elmúlt két évtized ma¬ 
gyar festészetére utalni. 

Ez a franczia festészet nem 
oktatni akart, nem meghatni 
törekedett, nem emlékezé¬ 
seinket hívta segítségül, sem 
tettekre nem biztatott, ha¬ 
nem egyszerűen csak gyö¬ 
nyörködtetni akart. Minden 
titka kifejezésmódjának új¬ 
szerűségében rejlett. A fes¬ 
tés módjának oly sokféle, 
soha még csak nem is re¬ 
mélt, sőt talán egy ideig 
félve került fajtáját találta 
meg, hogy továbbfejleszté¬ 
sük úgyszólván lehetetlennek 
látszik már manapság. 

Ezért jutott benne a ti-
zenkilenczedik századbeli em¬ 
bernek a múlt súlyától meg¬ 
szabaduló életöröme pom¬ 
pás, gazdag és kimeríthe¬ 
tetlen változatosságú kifeje-

F. Z. 
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zesre. 

Courbet: Étretat partja. 
Manet: Spanyol énekes. 

Géricaull: A tiszti szolga. Daumier: Festő állványa előtt. Delacroix: Csatajelenet. 

H ellen : Női fej. Monet: Argenteuil öble. 

Renoir: Fiatal leány. Méryon: Bourgesi utcza. 

FRANCZIA KIÁLLÍTÁS AZ ERNST-MÚZEUMBAN. 

Millet: Kötő asszony. 
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SOPHOKLES SZATIR-DRÁMÁJA. 
A Lauchstedter Theaterverein előadása 1913. jun 20. 

Németország egy kis városában, melyet a 
hozzafűződő Goethe-emlékek tesznek érdekessé, 
vonzóvá, régi, tőlünk nagyon távol eső kor 
irodalmi emléke kelt új életre a színpadon. 
A lauchstedti Goethe-szinházban előadták So-
phikles két év előtt felfedezett szatir-drá-
máját. 

Mint az utóbbi években a görög irodalom 
annyi más terméke, ez is a klasszikus kul¬ 
túra gazdag kincsesbányájából, Egyptomból ke¬ 
rült elő. A Nagy Sándor hódításai nyomán 
szétáradó görög kultúra expanzív ereje az egész 
keletet hellénizálta. Mindenüvé vitt magából 
egy keveset, de talán mégis legtöbbet kapott 
a hellénizmus termékenyítő erejéből Egyptom 
földje. S ez az áldott föld most gazdagon 
visszafizeti az adósságot, mellyel a görög kul¬ 
túrának tartozik, nekünk: e kultúra örökösei¬ 
nek. Száraz, forró homokjában megőrizte a 
görög világ sok elveszett, vagy teljesen isme¬ 
retlen irodalmi emlékét. Az egyptomi papy-
rus-sírok egymásután nyílnak fel a fáradha¬ 
tatlan angol és franczia kutató kezek mun¬ 
kája nyomán s egymásután kelnek ki belőle 
új életre ismeretlen művek. A papyrus-sírok 
ajándéka Sophokles szatir-drámája is. 

A papyrus-leletek az egész görög iroda¬ 
lomra új fényt árasztanak; a görög világ má¬ 
sodik, igazi újjászületése ez ! Mert sokáig csak 
azt ismertük belőle, a mit az alexandriai és 
római grammatikusok, a középkori keresztény¬ 
ség s a renaissance érdemesnek tartott meg¬ 
őrzésre, másolásra. Ismereteinket tehát hosszú 
századok változó felfogása, különböző korok 
ízlése befolyásolta. Természetes, hogy így kissé 
ferde világításban láttuk a görög szellemi éle¬ 
tet. De most a középkori másolók rideg, 
szabályos betűi helyett kaptunk eredeti görög 
írásokat s a papyrusok töredékes, megbámult 
lapjairól egy igazán élő, életet lehelő, fejlődő 
kultúra emlékei szólnak felénk. A görög iro¬ 
dalomnak sokáig csak a felhőkből kinyúló 
hegyóriásait láttuk; most oszladozik a ho¬ 
mály s az örökbecsű, nagy alkotások mel¬ 
lett előtűnnek a mindennapi élet szükség¬ 
leteinek megfelelő, szórakoztató, divatos, de 
épen ezért a múlandóságnak jobban kitett 
művek. Már régebben tudtuk, hogy a helle¬ 
nisztikus korban, melynek irodalmát sok tekin-
letben korunkéhoz hasonló psihologiai és szo-
c/iális erők irányították, az alsóbb rendű mű¬ 
fajok : a kuplék, operettek, bohózatok, ritmu¬ 
sok változatos fajai mulattatták a nagyváro¬ 
sok közönségét. Most az antik komikum törté¬ 
netéhez új lánczszemet kaptunk : a lauchstedti 
előadás rámutatott a klasszikus kor egy kedvelt 
műfajára, a szatir-drámára, az antik bohózatra. 

Az arkadiai pásztorok fantáziája népesítette 
be először az erdőt, mezőt, állati démonokkal : 
a kecske alakjában képzelt szatirokkal, melyek 
később Athénbe kerülve, összeolvadtak a thrák-
phryg eredetű ló-démonokkal: a szilénekkel. 
A görög képzelet e sajátszerű alkotásni, a 
BEatir-Szilének aztán liozzáknpcsolódtak a mind 

jobban terjedő Dionysos-kultuszhoz. A Bacchus-
ünnepeken előadott szatirtánczokból született 
meg a dithyrambus, majd a dráma, melynek 
karát sokáig a lófarkú, kecskeszakállú szatirok 
képezték. A tragédia később önálló irányban 
fejlődött, de eredeti alakjának érdekes emlé¬ 
keként, mint külön műfaj, továbbra is meg¬ 
maradt a szatirdráma, A régi görög Írók -
kik szeretnek mindent, a mi hosszas fejlődés 
eredménye, határozott időhöz, névhez vagy 
eseményhez fűzni — a szatirdráma eredetét is 
elmondják. Mikor a tragédiából a szatirkar 
lassanként kiszorult s a Dionysos-mondák mel¬ 
lett más mítoszok is helyet foglaltak benne, 
akadtak jámbor hallgatók, kik ezen megbotrán-
kozva, megzavarták az előadásokat, később köz¬ 
mondássá vált szavakkal: «Ez nem tartozik 
Dionysoshoz !» Hogy ezek óhajának eleget te¬ 
gyenek, az írók a trilógia végére egy szatir-
kart szerepeltető drámát illesztettek s így szü¬ 
letett meg a szatirdráma. Ez a meseszerű el¬ 
beszélés mindenesetre jellemző ; rámutat arra, 
hogy a szatirdráma önálló műfajjá alakulása 
a természetes fejlődés és vallási konzervativiz¬ 
mus összeütközésének eredménye lett. Az írók 
neveket is említenek: szerintük a VI. századi 
peloponnesosi Pratinas irt először szatirdrá-
mát. A nagy tragikusok: Aischylos, Sophok¬ 
les és Euripides e műfajnak is kiváló műve¬ 
lői voltak, de műveik - - Euripides Kyklopsa 
kivételével - • mind elvesztek. Sophoklesről 
azt is feljegyezte a hagyomány, hogy a sírján 
egy szatir volt ábrázolva s egyik görög iró egy 
epigrammát ad a szatir szájába, melyben ez 
eldicsekszik, hogy Sophokles kiemelte őt egy¬ 
szerű falusi környezetéből, fényes ruhát adva 
rá, a mi képletesen annyit jelent, hogy Sophok¬ 
les magas művészi színvonalra emelte a mű¬ 
fajt, a mit most előkerült darabja is igazol. 

A Kr. e. V. Fzázadi vázafestményeken gyak¬ 
ran találkozunk a szatirdráma alakjaival s 
ezek nyomán alkothatunk magunknak némi 
fogalmat az elveszett darabokról. A szatirdráma 
is a mítoszokból merített; kiválasztotta belő¬ 
lük a komikus jeleneteket s a mondák fensé¬ 
ges alakjait, az isteneket és mitikus hősöket 
belehelyezte a gyáva, érzéki, pajkos szatirok 
közé; különösen kedvelt tárgyai voltak Herak-
les és Odysseus kalandjai. A heroikus és bur-
lesok elemek e sajátságos összevegyítése ka-
czagtatta meg az athéni színházi közönséget. 
Homeros, kinek gazdagon terített asztalához 
gyakran visszatért az utókor, a szatirdrámára 
is hatással volt; költészetének derűje, «örök 
kaczaja» viszhangzott ezekben is. Sophokles 
szatirdrámájában, mely minden valószínűség 
szerint ifjúkori műve, szintén egy homéroszi 
himnusz nyomán hozta színre a görög mytho-
logia egyik legbájosabb jelenetét: a kis Her-
mes gyermeki csinytevését, Apolló teheneinek 
elrablását s a lantkészítést. 

A darab cselekvénye az arkadiai Kyllene 
hegyére visz, Hermes szülőföldjére. Apolló 
teheneit keresve, eljut ide is. Felhívására meg¬ 
jelenik az ősz Silenos s utána gyermekei: a 
szatirok pajkrs csapata. Phoebus isten arany-
koszorút s szabadságot ígér a Dionysos uralma 

alatt álló erdei démonoknak, ha legdrágább 
kincseit, elveszett marháit megkerítik. A csapat 
nagy buzgalommal fog a kereséshez, négylábon 
járva, mint nyomozó kutyák (innen a darab 
czíme : Ichnentai nyomozók) kutatnak, Csai. 
hamar elő is kerülnek az öl veszett tehenek 
nyomai, de a hegy mélyéből megcsendülő is. 
meretlen hangok, a kis Hermes lantjának szava 
megriasztja a gyáva népséget. Csak Silenos 
buzdítására merik folytatni a nyomozást. A 
lant újra megszólal s most már vad dobogás-
sal, ugrálással, táncczal akarja a szatirok kara 
kicsalni a hegy belsejéből az ismeretlen lan¬ 
tost. Erre előlép a hegy nimfája, Kyllene s 
elmeséli Hermes születését. A Kyllene hegyén 
jött a világra Zeus és Maia gyermeke, kinek 
első ténykedése az volt, hogy ellopta Apolló 
bátyja teheneit. Majd rábukkant a barlang 
előtt egy teknős békára: «Fllve is megigézel 
mindenkit, de holtan majd életre kel belőled 
a dal!» - - mondja bájos gyermekességgel' az 
állatnak, melyet megöl s elkészíti belőle az 
első lantot. Mindezt a nimfa egy rejtvény alak¬ 
jában mondja el: mi az az állat, mely élve 
hangtalan, de holta után megszólal? A szati¬ 
rok végre előhozzák vádjukat, Apolló teheneit 
az isteni gyermek lopta el. Kyllene felhábo¬ 
rodva utasítja ezt vissza, majd újra eltűnik. 
Eddig tart a papyrus szövege, de a hátralévő 
részt könnyű kiegészíteni a homéroszi himnusz 
nyomán. A szatirok előhívják Apollót, ki meg¬ 
adja az Ígért jutalmat. A kis Hermes is elő¬ 
tűnik a hegy mélyéből, megpengeti lantját s 
bámulatba ejti vele Apollót, ki a csodás hang¬ 
szerért szívesen odaadja teheneit. Most Apolló 
szólaltatja meg a lantot. Bűvös hangja még a 
durva, érzéketlen szatirokat is köréje gyűjti. 
A kis Hermes is, ki eddig kedves teheneit 
ölelgette, abba hagyja a játékot s áhítattal 
f: gyei rá. Megszületett a zeno Apolló lantján. 

Ez a tartalma Sophokles bohózatának, me¬ 
lyen Hellas ragyogó ege alatt bizonyára sok¬ 
szor mulatott az athéni közönség. Nem is volt 
a szatirdrámának, melyet mindég a Irilogia 
befejezéséül hoztak színre, más czélja, csak 
hogy felderítse, megnevettesse a hallgatóságot 
a tragédiák megrázó, komor képei után. S ezt 
a hatást ma is eléri. Persze a darab apró 
finomságaiból, melyeket Sophokles a mítosz 
színi feldolgozásába belevitt, sok elvész a mo¬ 
dern hallgatóra nézve. Mert sohase szabad 
elfelednünk, hogy a görög iró olyan közönség 
számára dolgozott, a mely a mítoszokat telje¬ 
sen ismerte, bennök élt, s így minden rejtett 
vonatkozásukat megértette. De maga a bájos 
mese, mely a görög nép gyerekes, derült kép¬ 
zeletének egyik legremekebb alkotása, a kis 
Hermes szeretetreméltó alakja, a szatirok gro¬ 
teszk tánczai ma se maradhatnak hatás nélkül 
Sophoklesben eddig csak a nagy tragikust is¬ 
mertük, ki Oedipus szenvedéseit, a ránehezedő 
végzet súlyát mélyen, megrázó erővel tudta 
kifejezni; most megláttuk benne a bohózat-
irót, ki a mítosz jeleneteit finom komikummal 
szövi át s a ki, min* Homeros, néha nevetni 
is tud az istenek bohó kalandjain. 

Moravcsik Gyula. 
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A szatirok kutatják a teheiiek nyomát. 
A gyermek Hermes megszólaltatja a lantot. 
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A MI URUNK. 
Regény. (Folytatás.) 

Irta GRAZIA DELEDDA. 

Most Predu Mária Dejana gúnyosan, szinte 
ingerkedőn ezt mondta: 

— Irtani kellene ott is. 
- Okosan mondtad! De az öreg banya még 

csak azt sem engedi meg, hogy a száraz rozsét 
eltakarítsák. Egyszer csak tűz fog ott kiütni — 
felelte Áldó Brúnó. 

- Az nagyobb veszedelem volna ránk nézve, 
mint ő rájuk! — kiáltotta ijedten a vállalkozó. 

De Predu Mária Dejanának az a benyomása 
Tolt, hogy ezek itt ketten most egyelőre meg¬ 
beszélt jelenetet rögtönöznek. Egyébként a 
munkafelügyelő nem is késett rögtön nyiltan 
megmagyarázni neki, hogy Porro nagyon hálás 
lenne iránta, Predu Mária Dejana iiánt, ha 
sikerülne rábírni a Moro-családot, hogy elad¬ 
ják az erdejüket. 

- De a mikor én nem is ösmerem az öreg¬ 
asszonyt ! És Antonio Moro kijelentette, hogy 
most már látni 8Hm akar engem . . . 

Áldó Brúnó azonban tovább szorongatta: 
- Nekünk feltétlenül szükségünk van az 

erdőre, nem a fák miatt, hanem hogy ott utat 
nyerhessünk. Perro fél attól a lehetőségtől, sőt 
valószínűségi öl, hogy itt erdei tűz üthet ki. Az 
én véleményem szerint ránk nézve hasznos iá 
volna ez a tűz; akkor az öreg banya könnyeb¬ 
ben rászánná magát, hogy eladja nekünk azt a 
területet . . . 

Egy este, a mikor ők így ketten erről az 
óhajtott tűznek eshetőségéről beszélgettek Lo-
renzo egész nyugodtan azt mondta : 

- Ha Perro ad nekem háromszáz scudot, 
én találok rá embert, a ki hajlandó felgyújtani 
a Moroék erdejét. Miéit nézel reám így, fiacs¬ 
kám? — fordult Áldó Brúnóhoz. Értelmetlenül 
nézel rám, pedig te is nagyon jól tudod, hogy 
vannak emberek, a kik nem is háromszáz, de 
harmincz scudoért is hajlandók fölgyújtani akár 
az egész világot. Mit gondolsz te, Predu Mária 
Dejana? 

- Harmincz scudo kevés egy ilyen bűn¬ 
tettért. 

— Mondjunk hát ötvenet. Mondjunk százat. 
És aztán itt nem is bűntettről volna szó, mert 
Perro hajlandó volna megfizetni annak az erdő¬ 
nek teljes értékét. Az öreg Moro-néne-nem vesz¬ 
tene el rajta egyetlen fittyinget sem. Bátorság, 
Predu Mária Deja, igyekezz megkeresni könnyű 
szerrel ezt a száz scudot. 

- Megkeresheted ezt te is magadnak! — 
mondta Predu Mária Dejana dühösen. 

— Engem tüstént gyanúba fognának. 
— Hát akkor Brúnó. 
— Az meg fél! 
Brúnó nem is tiltakozott. És sötét gondola¬ 

tok jártak most Predu Mária Dejana agyában. 
Úgy tetszett előtte, hogy ezek itt ketten össze¬ 
beszéltek egymással, hogy rábírják őt erre a 
gonosz cselekedetre, mert hiszen ő nagyobb 
bűntettet is követett el már ennél és így egész 

természetesnek tartolták, hogy vállalkozhat 
gyújtogatásra is. Miért barátkoznak hát akkor 
vele? 0, épen ezért! Most úgy vélte, tisztán 
láthatja az ő iránta táplált jóindulatuknak, 
kedveskedésüknek és barátkozásuknak igazi 
okát. És még növekedett bizalmatlansága, mert 
Lorenzo a következő estéken is minduntalan 
vissza-visszatért makacsul tervéhez, úgy hogy 
végre Áldó Brúnó is megsokallotta és felszólí¬ 
totta, hogy hallgasson már el ezzel az egész 
dologgal. 

- Perro becsületes ember és neked nem 
szabad ilyen tréfákat megengedned felöle. 

- Hát akkor mondd meg neki ezt: Lorenzo 
kötelezi magát, hogy eladatja neki az erdőt, de 
háromszáz scudo províziót kér. Egy fillérrel se 
többet. 

Predu Mária Dejana olykor-olykor már arra 
is gondolt, hogy értesíti Antonio Morot erről 
az eg^sz tervről, a mit Lorenzo forral. De va¬ 
lami gőgös, büszke érzés és neheztelés vissza¬ 
tartotta ettől. 

Úgy látszott, hogy egykori társa most már 
valóban semmit sem akar tudni róla és ha 
olykor-olykor el is haladt a közelében, elfor¬ 
dította a fejét és másfelé nézett, csakhogy üd¬ 
vözölnie se kelljen, így hát Predu Mária egész 
magára hagyottnak érezte magát, sokkalta el-
hagyatottabbnak, mint volt «azon a helyen». 
Váltott ugyan néhány szót a többi munkások¬ 
kal, de azok olyan nyomorban sínylődök, olyan 
éhenkórászok és közönséges lelkű emberek vol¬ 
tak, hogy tehernek és csapásnak tetszett előtte 
a velük való érintkezés. 

Egy éjszaka - - az esték langyosak voltak 
már és az alkonyat hosszabb ideig tartott — 
csak azt hallotta, a mint egyik «munkást), a 
földön heverészgető kis csoportban épen az 
ő — Predu Mária Dejana — történetét mondja el. 

- ő volt a leggazdagabb fiú a falujában... 
volt egy nagybácsija, a ki pap és a ki mindig 
Belyemharisnyát és aranycsattos félczipőt hor¬ 
dott . . . Naplopó v o l t . . . A mikor megölte az 
apját, akkor töltötte be csak a tizenhatodik 
évét . . . És az egyik szolgát, a ki bűntársa volt, 
életfogytiglan való fegyházra ítélték . . . 

Mintha a föld alól jött volna ez a hang, a 
mely mélabúsan panaszos, vontatott és lassú 
volt: az az ember nyilvánvalóan szerette el-
elmesélgetni ezt a sivár történetet, a melyet 
el-el is ferdítgetett és Predu Mária Dejana 
ökölbe szorította a kezét és már-már rá akarta 
vetni magát erre az ember-csoportra, a mely a 
fáradtságos napimunka után, mint a gyereknép 
hátborzongtató, kegyetlen gyönyörűséggel hall¬ 
gatta az ő élettörténetét, mint valami félelmet 
gerjesztő mesét, és úgy alszik majd el, rosszat 
gondolva felőle ; de azután Predu Mária Dejana 
mé^is csak uralkodott magán és arra gondolt, 
hogy ez is csak a raja kimért büntetésnek egyik 
része: bűnhődés ez is . . . És arra gondolt, hogy 
Isten így akarja ezt . . . 

A következő estéken nem ment el többé Lo-
renzohoz. 

Ilyenkor a munkások, szanaszét heverve a 
földön, aludtak és olyanok voltak, mint a ha¬ 
lottak. 0 is lefeküdt a viskója elé, a múltjára 

gondolt és valami szomorú érzés ébredt föl 
benne, mintha még mindig ott volna «azon a 
helyen». A mostani börtöne, az igazat meg¬ 
vallva, nagyobb volt, mint amaz, de épen olyan 
szürkeséget érzett maga fölött és épen olyan 
tétova látomások, sivár falak, életfogytiglan 
való munkára ítélt emberek övezték itt is. 

Imádkozás közben aludt el, de még álmában 
is fölkeresték ezek a dolgok: büntetés, bűnhő¬ 
dés, Isten akarata . . . Kifáradt már ennek az 
életnek nyomorúságaitól és a ruhája lerongyo¬ 
lódott, a fehérneműjének már utálatos volt a 
szaga és arra gondolt, hogy jóformán az egész 
keresetét fölemésztik a kantinos számlái. 

Egy este megvallotta magának azt a vágyat, 
hogy szeretne elmenni innen. De hová menne? 
Úgy tetszett előtte, hogy épen úgy járt a sor¬ 
sával, mint az ingével: mennél jobban szeretné 
kifoltozni, kitatarozni, annál jobban szétszaka-
dozik. így teltek el napok-napok után, a mig 
végre arra a gondolatra jutott, hogy egyetlen 
menedéke talán már csak az : feleségül venni 
Marielénát. 

Vasárnap volt, június elején, a mikor lement 
Nuoroba és elment az énekes misére. A mikor 
a templomból távozott, megpillantotta Sebas-
tianát, a ki lassan mendegélt hazafelé és Predu 
Mária Dejana észrevette, hogy mindenki, férfiak, 
asszonyok, utána fordulnak a szép lánynak és 
hosszasan néznek utána. Volt valami Sebas-
tianában, a mi megkülönböztette a falu többi 
fehércselédeitől; ringva-rengve lépkedett, a fe¬ 
jét magasan tartva és lenéző, megvető tekin¬ 
tettel nézett maga körül; a fejkendője, a mely 
különös módon volt feje köré kötve, látni en¬ 
gedte csillogó, fényes hajának fonatait és taka¬ 
ros czipője csikorgót! A merre elment, az em¬ 
berek csodálkozva súgtak össze. 

- Ha előbb Marielénához mentem volna, 
most egyedül találhattam volna. 

Meggyorsította a lépéseit és utolérte a lányt 
Antonio Moro háza előtt. 

A nélkül, hogy maga is tudta volna, mit 
akar tőle, nevén szólította és a mikor Sebas-
tiana megállt, kezet fogott vele és még sokáig 
a tenyerében tartotta a lány kezét. 

- Áldó Brúnó tiszteltet - - mondta köte¬ 
kedő kedvvel. És te mit üzensz neki? Vagy 
nincs semmi üzenni valód a számára ? 

A lány kíváncsian nézett rá és úgy látszott, 
mintha valamelyest sértené az a szabadosság, a 
melylyel a férfi vele beszél. De a mikor Áldó 
Brúnó nevét hallotta, elmosolyodott és azzal a 
kezével, a melyet a férfi nem tartott fogva, 
megragadta Predu ujjait, hogy kiszabadítsa a 
kezét. 

Egy asszony, a ki az utczán épen elhaladt 
mellettük, megfordult és úgy nézte őket. 

- Mondd meg a barátodnak, Áldó Brúnó¬ 
nak, hogy ha nagyon melege van, hát füröd¬ 
jön meg jeges vízben. 

- Gyere be ide egy kicsit, hogy elbeszél¬ 
gessünk. Azt mondják, hogy te vagy a legszebb 
lány a világon — és a mint ezt mondta, húzni 
kezdte az elhagyott kis udvar felé - - és én 
ludom, hogy egy legénynek meg van a te arcz-
képed és azt a szive fölött hordja. 
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A lány hevesen védekezett, de azért mégis 
követte a kapu mögé és halkan kérdezte: 

__ Ki az a legény? Ki az? 
Megmondom, ha te is megmondasz ne-

k e m valamit. 
__ Jó, de eressz el! 
— Igaz az, hogy Marieléna férjhez megy? 

A/az, hogy a gazda feleségül veszi ? 
'- Ohó! Ez nem igaz! - - kiáltotta Sebas-

tiana és összeverte a tenyerét. De aztán tüs¬ 
tént megbánta a mit mondott és hozzá tette: 

— Én legalább semmit sem tudok róla. In¬ 
kább mond meg azt, ki dicsekszik azzal, hogy 
meg van neki az én arczképem. 

Csak tréfából mondtam. 
Akkor eresz, hadd menjek ! 

Sarkon fordult haragosan és a férfi nem 
tartóztatta tovább. Ő is távozott, a nélkül, hogy 
megnézte volna, itthon van-e Antonio Moro és 
visszament az erdőbe, a hegyek közé. 

A következő vasárnapon azonban megint 
csak lejött, elment a reggeli misére és ott ma¬ 
radt a templomban a mig csak Sebastianát nem 
látta belépni. 

A szive úgy dobogott most, mintha valami 
gonosztettre készülődne. 

A templomból távozva, megint megállott An¬ 
tonio Moro házikója előtt, elnézte a sötétpej 
lovacskát, a mely a virágos lugas mögött szu-
nyókált és farkával lassan verdeste az oldalát. 
Perro házának kapuja félig nyitva volt és Predu 
Mária Dejana, a mint kétszer is elment a gazda 
háza előtt, arra gondolt, hogy most itt van 
végre a kedvező alkalom. 

Elegendő volna belépnie és elkiáltania magát. 
Marieléna egyedül van otthon és kénytelen 
volna fogadnia... szóba elegyedni vele . . . És 
aztán ? 

Azt már nem tudta elgondolni, hogy mi tör¬ 
ténne azután, de egyre erősebben érezte do¬ 
bogni a szivét. 

Ebben a pillanatban egy fiatal lány, kis fo¬ 
nott kosarat hordva a fején, jött ki Antonio 
Moro udvarából. Apró, gonosz tekintetű szeme 
tüstént rászegeződött a férfire, a ki ott járt föl 
és alá az utczán és észre vette rögtön a fér& 
ruhájának lerongyolt voltát és megöregedett 
arczának komor kifejezését is. 

- Na, hogy vagyunk signor Predu Mária 
Dejana? Élünk-e még, vagy már meg is hal¬ 
tunk? 

- Félholtan vagyunk csak, kis Predichedda 
lelkem! És te, hogy vagy te ? És hogy megy a 
sora Antonio Moronak? 

— Annak? Annak jó dolga van: mennél töb¬ 
bet dühösködik, annál jobban hizik. Röviddel 
ezelőtt ment el hazulról, mintha az ördög bújt 
volna belé, úgy sietett és azt mondta, elmegy, 
h°gy jól elnáspágolja az unokatestvéreit. De 
én azt hiszem, útközben előbb még jól meg¬ 
gondolta a dolgot. És aztán meg azok, mihelyt 
meglátják őt, tüstént elmenekülnek. De hová 
tart maga? Mért nem jön be ? Jöjjön hát! 

A férfi nyugtalan és komor tekintettel el¬ 
nézte a lányt, de nem is figyelt oda, hogy mit 
beszél. 

- Miket mond rólam Antonio Moro ? 
- Ügy beszél mindig magáról, mint a test¬ 

véréről. Hát kerüljön már beljebb, hadd adjak 
egy pohárka pálinkát. 

Antonio Moro úgy beszélne, róla mint a fivé¬ 
réről. Talán csak Predichedda izgalmas hazug¬ 
sága az egész. De mindenesetre, úgy érezte, az 
olyan embernek, a minő ő, nincs semmi oka, 
sem joga arra, hogy büszke és gőgös legyen. 

Belépett hát, viszontlátta újra a kis pitvart, 
a hordócskákkal, a fapaddal, a korsóval; vi¬ 
szontlátta a szegényes ágyat, a melyet Antonio 
Moro annyi éjszakán át testvériesen átengedett 
számára és az ágyon ott feküdt egy új öltözet 
ruha, könnyű szövetből. Lehajolt, hogy meg¬ 
nézze, megtapogatta és egyik kezével az ágy 
vasához támaszkodva, a máeikkal megvizsgálta 
a szövetet, mialatt a lány, a nélkül, hogy le¬ 
emelte volna fejéről a kosarat, beöntött egy 
pohárkába pálinkát. 

Predu Mária Dejana átvette a pohárkát és 
azt kérdezte : 

- A nagyanyja ajándékozta meg ezzel az új 
"inával? 

- Hát talán azt akarnád, hogy én ajándé¬ 
koztam volna neki? 

- Miért nem vette föl ma? 
~ Mert, azt mondta, elmegy elnáspágolni 
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az unokatestvéreit és nem akarja, hogy a köz¬ 
ben elszakítsa. Nagy családi vita van e miatt a 
ruha miatt. De a legszebb a dologban az, hogy 
én is belé vágyók keverve félig-meddig ebbe az 
egész históriába és mint mindig, most is ártat¬ 
lanul. No, még egy pohárkával? 

Ivott még egy pohárkával és ekkor egyszerre 
bátorságot érzett arra, hogy kimondja azt, a 
mit gondol. 

— Hallod-e, szívességből. . . 
— Beszélj . . . 

- Predichedda, egy szívességet kell tenned 
nekem. És te meg is fogod tenni, tudom előre. 
Meg kell engedned, hogy fölvegyem ezt a ru¬ 
hát. Egy_ félóra múlva már itt lesz megint a 
helyén. És ha Antonio Moro megtudja, hogy 
miért vettem föl, nem fog téged kiszidni ezért. 

A lány nem is csodálkozott: megszokott ő 
már minden különösséget is. Most arra gon¬ 
dolt, hogy Predu Mária Dejana ha fölvette a 
ruhát el is mehet hosszabb időre, hosszabb 
útra és örömmel töltötte el az a gondolat, hogy 
Antonio Moro meg a nagyanyja és az unoka¬ 
testvérei hogyan dühöngenének e miatt. Ő vele 
nem történhet semmi rosszabb dolog, mint a 
miben nap-nap után része van. 

- Hat csak gyorsan vedd föl a ruhát. Hová 
akarsz menni benne ? A püspököt akarod talán 
meglátogatni ? 

- Nem, az alprefektust. 
- És az ing? Akarsz tiszta inget is? 

Még mindig a fején tartotta a kosarat és így 
nyitotta ki a kis almáriumot és kivett onnan 
egy színes inget, mialatt Predu Mária Dejana 
levetette a kabátját. 

— Eredj most ki - - mondta tréfásan. Csak 
nem akarsz meztelenül látni egy férfit? 

— Krisztus urunk is meztelen a kereszten — 
felelte a lány, de azért kiment az udvarba, az¬ 
tán az utczára, a hol elbújt egy sarokban, máris 
készen arra, hogy Antonio Moro jól elverje az¬ 
ért, hogy végig segédkezett ebben a kalandban. 

Azt remélte, hogy Predu Mária Dejana el¬ 
viszi majd a lovacskát is, fölpattan rá és el¬ 
vágtat, neki a nagy világnak, hogy soha rá ne 
találjanak. De néhány pillanat múlva már látta, 
a mint a férfi gyalogszerrel jön át a pitvaron 
és nehézkesen, kényelmetlenül járva az új ru¬ 
hában, mossiu Perro háza felé tart. 

A mint odaért, nem is kopogott, csak be¬ 
ment és a fakorlátba fogózkodva, biztos lép¬ 
tekkel haladt fölfelé a lépcsőkön. A nagy me¬ 
leg és az átható konyhaszag mellett is, a mely 
a félig nyitott ablakon kiáradt, a lépcsőház 
hűvös volt és a levegője nehéz a gőzök meg az 
ételek szagától. Mialatt az első emelet lépcső¬ 
fordulójához ért, egyszerre csak megjelent a 
dolgozó szoba félig nyitott ajtajában egy vörös 
ruhás nő és érdes hangján ezt kérdezte: 

- Mit keres? 
A férfi ránézett, a nélkül, hogy megösmerte 

volna, bár úgy rómlett előtte, hogy már látta 
valahol ezt a kis sárgás arczot és ezt a fekete, 
ferdemetszésű csillogó szemet. 

A mikor Predu Mária Dejana tovább akart 
menni, válasz nélkül, a nő fölemelte a hangját: 

7-7 Signor Perro nincs itthon . . . és nem 
Ó! is Hangos kiáltásba tört ki és sietve vissza 

akart vonulni a szobába: megösmerte a férfit. 
És az is őt, a kiáltásáról. 

- Mariele! Hát hogy vagyunk ? Félsz talán 
tőlem ? Add a kezed - - mondta zavartan és 
bedugta kezét a félig nyitott ajtón. A nő pedig 
odanyújtotta az övét, de a két kéz épen csak 
hogy érintette egymást, mint kisértetek ujjai, 
a nélkül, hogy kezet szorítottak volna. 

— Gyere be :—mondta a nő és egészen ki¬ 
tárta az ajtót. Ülj le. Hogy megöregedtél, Predu 
Mária Deja! 

Leült, de esetlenül, és el akarta dugni a nő 
szeme elől a kalapját. 

- Ejnye, hát nem volt elég okom arra, hogy 
megöregedjek? De már te sem látszol holmi 
kis növendéklánynak. Miért öltözködöl így? Ki 
csinálta neked ezt a ruhát? t 

Marieléna nevetett és a kötényére nézett. 
- Úgy öltözködöm, mint egy siguora! És 

te, te talán nem vagy urasán kiöltözködve? 
Bár gúnyos és ingerkedő hangon beszélt, a 

férfi mégis észrevette, hogy imponál neki An¬ 
tonio Moro új ruhája és ez a tisztelet némileg 
megnyugtatta. 

— De én mindig így öltözködöm ! — mondta 
Predu Mária Dejana, megigazítván a kabátját. 

Néhány pillanatig hallgatagon nézték egy¬ 
mást és a férfi arra gondolt, hogy miért is jött 
ide tulajdonképen. (Folytatása következik.) 



780 
39. SZÁM. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Emlékül. «Több, mint félszázados lelkésziés írói 

működésem közben én nem kötözgettem gazdag 
kévéket a költészet mezején, csakis egyes kalász¬ 
fejeket szedegettem és ezeket most szerény cso¬ 
korba kötve ajánlom föl «Emlékül» szeretteim ked¬ 
ves körének.* Az lelőszóban ezzel a kijelentéssel 
vezeti be Debreczen gazdag elméjü és gazdag lelkű 
író-papja, a Vasárnapi Újságnak is egyik legrégibb, 
nagy érdeme szerint megbecsült ősz dolgozótársa, 
a hetvenhét esztendős Könyves Tóth. Kálmán most 
kiadott költeményes könyvét De ha nem is a hír¬ 
név vágya dajkálta — hiszen ezt hosszú évtizedek 
sorának dús munkássága már rég megszerezte és 
biztosította a kiváló szerzőnek — ez a könyv is 
új babért fon az agg költő fehér fejére. Nem a 
virtuóz ügyesség kápráztató, de sokszor hideg és 
üres játékformái a Könyves Tóth Kálmán költe¬ 
ményei, hanem egészséges és meleg versek. Egész¬ 
ségesek az erkölcs és a gondolat épségével, melegek az 
érzés őszinteségétől, a mely őket áthevíti. Tiszta er¬ 
kölcs és tiszta érzések dalosa ez a fiatalszivű öreg 
poéta, a ki fehér és derűs lélekkel szereti az éle¬ 
tet, mert az igazán szépet, a jót és az eszményit 
szereti benne. Kélségtelenül ez adja költészetének 
frisseségét, őszinteségének pedig nyilvánvaló bizony¬ 
sága, hogy a lantot szinte minden megszólalásá¬ 
nál valamely alkalom ihletére adja kezébe. Ez a 
költő tehát csak akkor dalol, ha csakugyan mon¬ 
danivalója van a szivének, gyöngéd meghatottsá¬ 
gának, kegyeletes emlékezésének vagy tüzes, ra¬ 
jongó hazafias érzésének. Meghatottan és gyönyör¬ 
ködve olvassuk a könyv verseit, a melyekből magára 
az agg poétára ime ráczitáihatjuk ezt a strófáját: 

A béke napja s ü t . . . cseng újra nóta, 
De már galamb bugás, pacsirta dal. 
így járja ez nálunk évezred óta 
Öreg dalos kedélye fiatal. 
Ha távol útra megy kart-karba öltve, 
Testvére lesz, a ki vadidegen, 
Sivár kebelt virág illata tölt be . . . 
Tél is tavasz, a hol ez rnegjelen. 

A Debreézen város nyomdájában s/épen kiállí¬ 
tott könyv belső czímlapján a dolgozó asztala mel¬ 
lett ülő ág/ poéta képe néz az olvasóra. A kötet¬ 
nek, mely Könyves Tóth Kálmán harminczegyedik 
munkája, öt korona az ára. 

Hadegészségügyi reformok. A kiváló és nagy¬ 
tekintélyű tudós, dr. fítibarczi Scliwartzcr Ottó 
báró ezzel a czímmel igen érdekes kis könyvet irt, 

a melynek adataihoz, fájdalom, a legközelebbi múlt 
Térviharos eseményei gazdag anyagot szolgáltattak. 
A könyv első részét a hadegészségügy história 
fejlődésének előadása teszi, azután Babarczi bchwar-
tzer báró, mint ennek a kérdésnek talán leghite 
lesebb ismerője, hadegészségügyi szervezetünk mos¬ 
tani képét rajzolja meg. A minőségről a legna¬ 
gyobb elismerés hangján szól; de a mennyiségbe 
pótlást sürget, mert a katonaorvi sok száma sze¬ 
rinte kevés és egy nagy háború esetén az orvos¬ 
hiány romboló veszedelme fenyeget. Ezért ajánlja 
korszakos reformul a katonaorvos segédek csapa¬ 
tának szervezését, vagyis az orvosnövendékeknek 
háború idején teljesítendő és az ő reform-tervében 
meg is jelölt szolgálatokra való begyakorlását. 
Ezek az orvosnövendékek e czélból részt venné¬ 
nek a hadgyakorlatokban. Igen érdekes terv és 
érdekes a könyv is, a melyben tudós szerzője érte 
síkra száll. 

A kolera gyógyítása. Erről a sajnos, most 
nagyon aktuális témáról kötetes tanulmányt irt 
dr. Oláh Gyula, a melyben a kolera patológiájára 
vonatko2Ó különböző véleményeket birálja és gaz¬ 
dagon megargumentálván a fölfogását, az atropin¬ 
nal való kezelés mellett tör lándzsát. A könyvnek, 
a mely most különösen érdekelni fogja az orvo¬ 
sokat, hál óm korona az líra. 

Gyermek-naptár. Az Országos Állatvédő Egye¬ 
sület már kiadta 1914-re szóló gyermek-naptárát, 
a mely képben és szövegben a h sznos állat sze¬ 
retetének csinál propagandát a gyermekvilágban. 
A takaros könyvecskét Hz fillérért adja és ennyi¬ 
ért portómentesen, postán is elküldi a megren¬ 
delőnek. 

A «testőr». Molnár Ferencz nagysikerű darab¬ 
jának könyvalsku kiadása mintegy két év óta ki 
van nyomva, de a kiadó Franklin-Társulat csak 
most bocsátotta forgalomba, mert a szerzői jogot 
védő törvény miatt New-Yorkban csak folyó évi 
szeptember 7-én tartották meg a bemutató előadást, 
mint ismeretes, óriási sikerrel. A Vígszínház idei 
műsorán is többször fog szerepelni a darab. A 
könyvalaku kiadás igen csinos kiállítású, czímlap-
ját Falus Elek pompás festménye díszíti; ára 2 
kor. 50 fill. 

A «Jó-Pajtás.» Rábök Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja legutóbbi, szeptember 28-iki 
számára Benedek Elek és Elek nagyapó írtak 
verses, Sebők Zzigmond és Rákosi Viktor regényt, 
Lakatos László elbeszélést, Zsoldos László szín¬ 
padi jelenetet, Zsiga bácsi mókát, Sebők Ilonka 

mesét, Kiss Gyula pedig elmondja a 33-asok póter 
vári football diadalát. Vámbéry Ármin, az elhu^yi 
hires magyar tudós arczképén kivül rejtvényeké] 
szerkesztői üzenetek egészítik ki a füzet gazdáé 
tartalmát. A "Jó Pajtás* -t a Franklin-Társulat adu 
ki, előfi-zetési ára negyedévre 2 korona 50 fiuer 
félévre 5 korona, egész évre 10 korona, egyes 
szám ára 20 fillér. Mutatványszámot kívánatra 
küld a kiadóhivatal (IV. kér. Egyetem-utcza 4.) 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: LAENDLEE I0-

NÁCZ, a trencséni izraelita hitközségnek 44 éven 
át volt fokán tora, volt 48-as honvéd, 86 éves ko¬ 
rában Trencsónben. — VÖLGYI NÁNDOR nyűg. pénz_ 
ügyi tanácsos, 86 éves korában. — SOLCZ GYULA 
nyűg. országos fó'erdőmester, miniszteri tanácsos 
a magyarhoni ágostai hitvallású evangélikus mâ  
gyár egyház középponti másodfelügyelője, a Sze¬ 
pesi Egyesület választmányi tagja, 76 éves korá¬ 
ban Budapesten. — SCHÖMAUER OITÓ a steyri fe»y-
vergyár igazgatója, 69 éves korában. - - PFEIÍFEB 
GÉZA, a Magyar Általános Hitelbank nyűg. igazga¬ 
tója és felügyelő bizottságának tagja, 67 éves ko¬ 
rában Budapesten. — Medveczei MKDVECZKY JÓZSEF 
gyógyszerész, 58 éves korában. — KOBPÁS JÓZSEF 
városi képviselő, 56 éves korában Váczon. •— JJ0-
VÁTS ENDRE nyűg. posta- és táviró-tanácsos, 51 
éves korában Budapesten. •— LÁNG GYULA zombori 
városi tanácsos, anyakönyvvezető, 44 éves korában 
hirtelen. - NÉMETH ISTVÁN körjegyző, 43 éves 
korában. — Dr. SZOMBATHELY ANTAL a Magyar Föld¬ 
hitelintézet ügyésze, 41 éves korában. — KADA 
ENDRE kecskeméti városi árvaszéki ülnök, a volt 
polgármester, 35 éves fia Kecskeméten. — STABNA 
SÁNDOB magyar királyi bányafőmérnök, a hodrus-
bányai magyar királyi bányahivatal főnöke Buda¬ 
pesten. - - Galánthai Dr. FEKETE PÁL belügymi¬ 
nisztériumi titkár Budapesten. 

Özv. JÁNOSDEÁE ANDEÁSNÉ szül. Káposztás Zsu¬ 
zsanna, 91 éves korában. — Özv. STECH LAJOSNÍ 
dr.-né, szül. Tóth Matild, 89 éves korában Eozs-
nyón. — Özv. PIFFKÓ ANTALNÉ, szül. Pohl Anna, 
86 éves korában. — Özv. BLEDER MIKLÓSNÉ szül. 
Láng Mária, dr. Berend Miklós egyetemi magán¬ 
tanár anyja, Nyiregyházán, 68 éves korában. -
Özv. HBNDBL GUSZTÁVNÉ szül. Plamper Etelka, 52 
éves korában. - - Özv. tordai fyntha LITERÁTHI 
ELEKNÍ, szül. munkácsi Joó Ilona, 48 éves korá¬ 
ban Szatmáron. — SZAKÁCS ANDORNÉ, szül. gárdonyi 

Vegye 
Selymei 

-w.,. ,1.. miniét * ml újdonságainkból íekotf., l 
f»hir,Ta«7.iLn«ib»n: crépon. hfonnéa, chinéa. \ 
ottoman. muaalln atb. xouuelina lio-cm. izélea,! 
mét«rj« K. 1.10-tól kezdve, bársony ruháknak l 
éa billióknak, plüs. kábátoknak f t kBpenyeknek, l 
Talamint blúzok Tarr»tlanéaruhikvalúdiavájcii| 
him?.(Saael batiat, -irj-»|>ju, éa »Piyemhen. 

Hi ciakif kezeakpilelt arolitl a*ly«mn>-| 
" - • ré t i t árulunk, ktzvetlenUI magánvevAknek. posta-

kOllteg. éa vámmentesen a háihot. (Liupla levéibílycg.) | 

Schweizer és Társa, Luzern U 23(Siájcz) 

Legjobb beszerzési forrás! 

Kész ágyak 
jó cseh ágytollbólü 
Srirüazáln Tor. nuikin^hii (ialett) töltve, cpv 
dunjb» 180X110 cm 2 p.4ni»T»l. minloejik 
NOXül) cm. nj, pnha. tartós tollal K 16'—. 
Félpehely K ÍO'—. Pehely K 14'—. Dunvha 
egyedül K H)'—, Iá-—, 14'— és IB-—. TVJ-
Párua egyedül K S—, 8'BO éa 4'—. Kétszer. 

" ~ ^ .limíha ZOOX140 cm. K 13'—, 
, 14-60, 17'SO rí 21-—. Ehhei íej-
' p«rn» !OX70 cm. K 4'W), B 'ÍO É* 

5-60. Öt k7. aziiike toll K 9-40, 
jobb K 12— K 16-ig. Félfeher 
K 17'—. Öt kft. u), j4, (ehér, por-
mentea ijrytoll K Í4'—. Hófehér 
K 30' - , Jobb K 36'—. LíBflnn-
rn«bb uradalmi tant. K 45-—. öt 

kg. fosztutlaa íla llbakril K »— és K 3 0 ' - . Fehér páholy, nagypeljhü 
' J0"'* » 6'—• Finom tnelleaztett pehely K 6*50 *'i ke -kint 

Srtrke pehely '/« kg. K 1'60 és 3'—. Szétküldc!. bérrnentTe utánvéttel! 
Becierelen postadijmegterité. ellenében. S i t r m n n d t e d e r e r , J a n o -
* * w l t i a. Ang-el Nr 145 . b e i K a t t a n , B ö h m e n «,» 

Gfitrravallo? 
kina bora vassal 

Hygienlkni klálHUi 19O8. tegmag-*.abban 
kitunt Brősltő»í«r gycntrélkedók, vérne-
g-ények éa libbadozok számára. Etvág-y-

'—-*~ idetrerősitö és vérjavitó szer. g-erjesztő 
Kitűnő iz 7000-nél több orvosi vélemény. 

I. Serravallo, cs. és ki r. üdv. száll. Trieste-Barcola. 
Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres five-
gekben kor. 2'60, literes üvegekben kor. 4'80. 

KALODONT Fog -Krém 
s szájviz 

Blúz és Pongyola 
remek újdonságok 
meglepő olcsó árakon. 

Costiim és ruha 
mérték szerint készül: 

REICH HENRIK cz íp l . 
BUDAPEST, IV., EGYEÍEM-U. 9. SZ-
Saját műhely. • Telefon: 142—06. 

3ZOLOVE55ZOKE 
r-jegyzéket ingyen küldenek. 

FISCHER «T-
faiskolák és szölöolfványfelepek 

Tulajdono5ok:ifj.«MgRDSIM.ésFijehfrL.or6köuei. 

Aranyérem, Wian 1912. 

IDEGGYÖNGE FÉRFIAK 
elgyöngült erejüknek visszatérését elősegítik az 
EVATON-TABLETTÁK 
áltaL Kérje az orvosi véleménygyüjteményt Mnt» 
K 4.20, Va karton K 10., egész karton K iá után¬ 
véttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenéoe 

St. Márkus-Apotheke, "Wien, Hauptstr»sse 130 
Fölerakat: Hunnla-gydgyszertár Budapest, VII. »"J 
Erzsébet-körűt 56. «z. - Dr. Fleson Emil gj-ogjs« 
tara, Győr. — Kapható minden gyógyszertai 
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. rreróz a kolozsvári nemzeti színháznak 
Sebe

f ' 45 éves korában Kolozsvárott — Özv. 
volt í ANTALNB szül. Szauter Anna. - - Özv. 

„ JÁNOSNÉ, szül. Horovitz Gizella Buda-
- HALLEB ANNUKA grófnő. — Vajdahunyadi 

P* BiLto* szál. Gulyás Margit, 31 éves korá-
D O M A J ^ E K E T E MABOITKA, 6 éves korában. 
bítfk _ 

EGYVELEG. 
*A meteorológia a távol Keleten. Hogy az 
, mennyire szeretne az időjárás titkaiból vala-

mtt kifürkészni, ennek legfőbb bizonysága a me-
™ lo„iai tudományos berendezések terjedése. Még 
l távolabbi Keleten is a meteorológia vonzza az 
berekét. Nakamura tanár, a tokiói meteorológiai 

Mézet vezetőjének kezdésére az ősszel kongresszust 
T k tartani a keleti időjelző obszervatóriumok 
'Aratói Tokióban. Ez lesz az első ilyen kong-
ásszus a Keleten. A Filippi-szigeteken az ameri¬ 

kai kormány már évek óta tart fenn meteorológiai 
állomásokat, a melyek főleg a taifunt tanulmá¬ 
nyozzák. Indochinában, a chinai partok mentén, 
sőt Khina belsejében is több állomás van, a me¬ 
lyek mind a zikavei (Sanghai mellett) obszervató¬ 
rium rendelkezése alatt állanak A németek Kiaocsau-
ban természetesen már organizálták az időjelzés, 
hasonlókép a japánok is Koreában, legújabban 
pedig a chinai kormány Pekingben akar obszer¬ 
vatóriumot építtetni. 

*Lazas hajóépítés Angliában. Soha még annyi 
hajót nem építettek Nagybritannia gyáraiban, mint 
tavaly, a mikor az új hajók tartalma 2.466,940 
tonna volt. Ebből félmillió tonna esett angol és 
idegen hadihajókra. Ebben az évben június végéig 
1.970,000 tonna új megrendelés történt, vagyis az 
idén még több hajót fognak az angolok építeni, 
mint tavaly. 

* Rádium Ausztráliában. Mint a Times értesül, 
Sydney-ben egy gyár az ausztráliai bányákban ta¬ 
lált uránium érczből rádium-bromidot állított elő, 
a melyben a rádium tartalom 98'4 százalék. Ez 
az első rádium, a melyet Európán kívül készítet¬ 
tek és forgalomba hoztak. Az ausztráliai gyár 
rádiumtermelő képessége hetenkint 40 milligramm. 

* Mennyi só fogy a földön ? Készint a bányák¬ 
ból, részint a tenger vizéből a földön évenként 
150 millió métermázsa sót termelnek. Ebből az 
óriási tömegből Magyarország termelése mindössze 
2 millió métermázsa. 

l Az anyatejet nem pótolja semmi. 
Az elegendő fáradhatatlan táplálást teszt lehetővé > m m m m l 

l J 6 t é .k o
/
n í h"14"8 '1 ™> » *«i mennyiségére"l 

l """"őségére. A. tej gj-arapodás 33-50%. A cae-o s e m ü k rendszeresen gyarapodnak Bnljban és ki-
' Kellemes ízű, mlndeo folyadékban könnyen öl-

.Onapiaelegendö.AraSK.FfllMsk.tFragnerB KJÍIITSI 
Prag III. Ncruda-u. sarok.Lenkat Magyarom.részére Török; József 
gyógyszertára Budapest, Királyn. Ahol nem kapható, a síétküldé. 
postán a pénz előzetes beküldéfe után történik. Egy tégely 3'ÍO. 
a légei, 672, 3 tégely 9 11. 4 tégely ! « • - koron. bérmentT.! 

SAKKJÁTÉK. 
2868. számú feladvány Palkoska Emiltől, Prága. 

SÖTÉT. 

• b e d e f g b 

VH.ÍOOS. 
Vil&goa indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

A tZboröi Tártaikor*. — A tKaloetai KaiholHaa Kört. — 
Veöreös Miklós (Zirci). — Itj. Huba; Bertalan (Bodtdi-
ujlak). — A. iDunaföldvári Egyenlötégi kört (Dunaföldodr). 
Barcsa Mihály (Bihantdvari). — Oiolnokj István (Hiíjdn-
hadháza). — A tLeibicii Qaídtudgi Katn*ó* (Leibic*). — 
Lnstyik János és Szivik János (Alberti-Irta). — iCttngeri 
h'aitinói (Ctenger). — Király Mihály (Zenta). — Kunz 
Rezső (Temesrékát). — Budai Sakkosó Tartatig (Budapett). — 
Patkó Imié (Talpat). 

Szerkesztői üzenetek. 
Repülni szeretnék. Azzal fenyeget, hogy Wittman-

nal repül szerelme tárgyához, ha rossznak Ítéljük a 
versét. Mi magunk is úgy tartjuk, hogy az ön számára 
kevésbbé veszélyes a repülőgép, mint a Pegazus. 

Imre Wigh. Az Amerikaiján élő magyar olyan pya-
kori és irodalmi megalakításra hálás téma s annyira 
magától kínálkozik, hogy lépten-nyoinoii próbálko/nak 
velő, de »ddigelé csak olyan banalitásokat tudtak 
benne találni, mint ez a vers is. Úgylátszik, egy kü¬ 
lön, az újvilági életet önmagán tapasztalt egyéniség¬ 
nek kell jönnie, a ki ezt a témát a maga velejében 
meg tudja fogni. 

Szerenád. Nem épen tiagy dolog, de nem is elég 
érdekes és jelentékeny arra, hogy alkalmas legyen 
egy új ember bomutfttigára. 

Rakom a betűket. Gyerünk, stb. Csak az erőlködő 
mesterkedés látszik bennük s nem a költői lendület: 
nem fakadnak életből s nincs is életük. 

Lepke, Hozzá stb. Primitív próbálkozások, — ilye¬ 
nekkel nem lehet zöld ágra vergődni. 

KÉPTALÁNY. 
A 2864. számú feladvány megfejtése Jespersen F.-töl. 

Világos. Sötét. Világos, a. Sötét. 
1. Fa3—cl c7xd6 1. KeBxdG 
2. Fc l - e3 d4xe3 2. Fel—f4 f Kd6-c5 
8. Fe4—f3 stb. 3. Fe4-d3 stb. 

b. e. 
1. „ i. Fe7xd6 1. _. . . Í6-Í5 
2. Va4-e8 t stb. 2. Fel—f4 t stb. 

(A fenyegetés: 2. Fel—14 f matt.) 

Helyesen f e j t e t t i k m e g ; Merényi Lajos. — Geist 
József és Stark Vilmos. — A •BudapeOi Sakk-kört. — 
A iBudapetti 111. kér. Sakk-kört. — Ludányi Antal — 
Wysohogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budapett) 
Németh Péter (Csongor). — Kintzig Bobért (Fokért). — 
Miiller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót¬ 
vár). — Szabó János (Bakony-SieitíUuzló). — A i Győri 
Sakk-kürt. — Székely Jenő. — Mészé; József (Qytr). — 

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

BEBQMANN & CO. gyártmánya TETSCHEN ». E. 
elérhetetlen hatásn szeplők eltávolítására és nélku 
lözhetetlen szer arcz- és bőrápolásra, mit számtalan 
elismerölevéllel bizonyíthatunk. Gyógytárakban, dro¬ 
gériákban, illatízer és fodrász üzletekben 80 fillérért 
kapható. Szintúgy páratlan hatásn női kézápolásra 
a Bergmann t Martéra• liliomkrémje, mely tubusukban 

7 fillérért mindenütt kapható. 

Alapítva 1865. évben. 

Jíeckenast 
Gusztáv 
zongoratermei 
Budapest, csakis 
Gizella-tér 2. szám. 

Telefon. 
Jbach-zongorák 
egyedüli képviselete. 

„ játszanak és ajánlanak: Backhaus, 
-hiány, Pugnot, Alice Ripper, Sauer, Stefaniay stb. 

A (Vasárnapi Ujsági 35-ik szamában megjelent 
képtalány megfejtése: A napraforgó azt hiszi, hogy 
a nap csak őt nézi-

Feleifis szerkesztő: Hoitsy Pá l . 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-n. 11. 

Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyeteia-ntcza 4. 

kiváló bor- és 
lithiumos 

gyógyforrás 
vese- is hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és 
Iélegz6si szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz. 

Á P n O T Szinye-Lipóczi Silvatorfurrú-vállalat, 
A ü U O I Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

Kapható ásványvizkereskedésekben és 
gyógyszertárakban. 

G.uininiarok 
A legelőkelőbb 

márka! 

Előnyei utol¬ 
érhetetlenek 

i| 

Roskatag volt valamiké; 
Az öregeknek lépte: 
Öreg ember a fiatalt 
Nagy irigyen nézte. 
Ma megjött a megváltója 
Roskatag járásnak, 
Fiatalok él öregek 
Az új Berson gummisarkon 
Ruganyosán járna.'!. 

Kotorok, sajtolok 
liomok- és kavicsmosögépek, betonür-

- «5s falazótcglagyártó-gépek, tetö-
erépgyártó-gépek, fonnák: lcpcsőfo-| 

csövek, oszlopok stb. gyártására. -
Asbestpalagyárak 

gépies berendezései 
L-C.M. ásványfestékek 

CzipéSZétöl 
', utasítson rissza határoiatlan — Bersonmtm-k, l'udapesl, VU. 

DDÍ 

Lohr Márta (Kronfnsz) 
. MTAro. . u í és VlILBams-u.85. •**• osipketu«tttó,T«crti«tit* 

T.l.ft.:J(f».f2-37 és k«l«ef«st6 lutesete. 

VI, Ádir^út ML 8. 

Miként védekezzünk a 

hajbetegségek 
el len? Csakis a 
fejbőr és a hajak 
rációnál is ápolása 
által, midőn is 
hetenkintezen 
célra néhány 

órát 
szentelünk 

MII 
legyünkT 
A fejbőrt és a 
hajat tisztítsuk 
az enyhe és a 
hajápolásra leg¬ 
jobban bevált 

Shampoon a fekete jejjel 
készítménnyel, de a bevásárlásnál külö¬ 
nösen ügyeljünk arra, hogy a mellékelt 
védjegygyei ellátott eredeti gyártmányt 
f kapjuk. Hasonló elnevezés 

alatt, gyakran oly kétesér-
tékü készítményt kapunk, 
mely esetleg a hajra és fej¬ 
bőrre egyaránt káros hatást 
gyakorol. S h a m p o o n a 
f e k e t e fej jel az összes 

Védjegy gyógyszertárakban, drogéri¬ 
ákban, illatszertárakban, fodrászoknál ka¬ 
pható. Erede t i c s o m a g á r a 3Ofillér 
(8csomag = Idoboz = 2— kor). Ha valahol 
kapható nem volna forduljunk Faisztl 
Ferenc, főrahtároshoc, Budapest VI, 
Nozsár-n. 12 aki a legközelebbi beszerzési 
forrást tudatja. 

*J Hatw Se h war*Kopf. c.m.b.H., Berlia K 37 * 
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A Magyar Királyi Államvasutak téli menetrendje. 
Délclrti! || Délután 

A vonatok im!u!;'i.sn Budapest keleti p.-u.-ról. 
Érvényes 1!»13 októtjci- lió 1 tői. 

5 ; = £ 11 hová t t 3 g a 2 hová 

i ;• ü ' i í - -f. •3 5. •~ =. 

1110 . , - - . 

:»io r>iü . 
Balatonfüred. Tapolcza 
Hatvan 

«12 
914 

12 *> Szv 
YÍ.IO , 

/}rad. Tövis, Msziget 
Újvitlék, Sarajcvo 

:,M' f i 2 ' Gyv 
22 ( i 3 0

 SZT. 
l'.ullkn, Berlin 
Ilii-ske 

314 
10 

iá 3 0 . 
123° . 

Halván 
SzombaUiely, Wien 

x Ci40 ' Wii-n, Graz. Sopron 11)08 124^ » Fiume. Uómn. l'.s/.üt 
1502 ( i 4 5 Gvv Kassa. Csorba . Bártfa l.-iíl 1 20 Gyv Kassa, Poprád-Felka 
1312 ( i 5 5 Szv. K.-i.ssíi. Csnrba 311! l 2 5 , Szv Gfidöllő 
Iüfl2 700 r;>v. IKinnie, Torino, Róma, 

(Pécs. Vinkovcze 
1304 

404 

l 4 0 Oyv Fehring, Graz 
ISáloraljaújhclv, 

602 705 P Arad. Brassó (Lemberg. Kassa 
9'Kj 710 ni. Sofin, Sarajevo 4 2 0 3 . Wien, l'aris 

[302 720 Fehring. Graz. Tricsl C04 2 1 0 » Arad, liukarest 
401 
312 

735 
730 Szv. 

Strvj. I'i-zcniysl.Lomberg 
Gödöllő 

» '.'l.i 
304 215j Szv Kiskörös 

Rutlka. Berlin 
!)U8 745 Belgrád, Sofla, Vinkovcze 318 •>.-'> Szv Hfltvnn 
Ü08 750; . Arad, Brassó. Bukarest 320 230 . Péczel 
4M jjlO Szv. Munkács, Lawoc/ne 2U 2 3 0 m Bicske 
512 g 20 » Kolozsvár, Brassó 518 24° » Szolnok 

1906 8 2 5 P Eszék, Bród 1202 2 * 5 Gyv Szabadka, Sarajevo 
306 8 3 5 B Rultka, Berlin 1902 2 5 5 » Tapolcza, Eszék 

1706 8 5 5 > Msziget. Stanislau 904 3 2 0 • Belgrád,Konstanttnápoh 
2 9 1 0 [Gyv. Wien, Sopron 1016 3 3 0 Szv Paks 

22a 9 3 0 Szv. Bicske 18 ij.25 v Komárom 1508") 9 3 5 Gvv 
918 10°° Szv. 

Kassa, Poprád-Felka 
K unszentmiklós-Tass 

322 
606 

425 500 Gyv 
Gödöllő 
Arad, liukaresl, M ŝziget 

r.iii IO0 5 , » Nngykáta 410 510 Szv Lawoczne, Lemberg 
1112 

24 H 5 5 ^ Bnhitonfüred, Tapolcza 
Bicske 6 515 Gyv [Győr, Sopron, 

(Szombathely, Wien 
32* 520 Szv Gödöllő 
522* 540 » Nagykáta, Szolnok 
303 555 

1
 w liiuíl.n. Berlin 

<J2,I 625 , Kunszentmiklós-Tass 
1004 GÍ2 Gyv Fiume, Róma. Nápoly 
514 G— - Szv Kolozsvár, Brassó 
32U G™ » Péczel 
328 f>— v Halvan 
28 G— g Bicske 

920u ftfifi p Kunszentroiklós-Tass 
524' 7Í2 t Nagykáta, Szolnok 
16 720 • Győr 

1) Deczember 15-töl bezárólag február 
28-ig közlekedik. !) Nagykálálól Szolnokig csak szombaton 
és ünnep előtti köznapokon közlekedik. 

*) Márciius l-löl közlekedik. Azonkívül 
RUdapesI keleti p. u.-ról lindapest — 
Kelenföldig február 2-tól április 25-ig 
minden hétfőn, csütörtökön és szomba¬ 
ton a wien— budnpest — tirol — rivierai 
exprcssvonat hálókocsijával is közle¬ 
kedik. 

332 
1006" 
1708 
1514 
910 

1908 
334 
526' i 

1308 
lilu 

1506 

722 
712 
745 
822 
82= 
822 
8Í2 
922 

922 
022 

W 

Gyv 
SZT 

W 

Gyv. 

Hatvan 
Fiume, Nizza, Cannes 
Msziget, Stanislau 
Kassa. Csorba, Bártfa 
Belgrád, Sarajevo 
Pécs, Bród 
Gödöllő 
Szolnok 
Győr, Graz 
Arad, Brassó 
Kassa, Csorba, Bártfa 

') Csak szombaton és ünnep előtti köz-
na >okon közlekedik. 

•> Csuk hétköznapokon közlekedik. 

336 
1010 
408 

12 
0-iS 

Szv. Péczel 
Fiume, Tapolcza 
Kassa. Csorba, Lemberg 
SzombaUiely, Wien 

33S 1Í2 Vv. Rultka, Poprád-Felka 
A vonatok indulása 912 

614 
IU 
IU Szv. Bród, Belgrád, Sofia 

Arad, Debreczen 
Budapest-Józsefvárosról. 422 

11. < 
Vv. 
Szv. 

Miskolcz, Kassa 
Bicske 

Délután. 
3Jt."j| 7^- ' H/v. Godollfl 

1 •6 í . 

Délelő.t H " c « r a n 

A vonatok érkezése Budapest keleti p.-u.-ra. 
ÍCrvényes 1913 október lió 1-től. 

, ? g- L 'c i honnan t ? .E f ; honnan 
I ? | 1 £ S 

~ ** •SS. S e 

33!> 
645 
3119 

19115 
60!) 
90<J 
l'J 

1 1 
5— 
5— 

t | 

Vv. 
Tvsz. 
Szv. 

Dcrlin, Rutlka 
Debreczen, Nagyvárad 
Halvan 
Eszék, Tapolcza 
Brassó, Arad 
Sólia. Bród, Belgrád 
Torbágy 

323 
.611 

903 
401 

7 
C01 

1201 

12 I O 

JÖ.-iO 

12 5° 
100 

l0 3 

125 
130 

•37.1. 

Gyv. 

Szv. 
Gyv. 

W 

Gődöllft 
lUiknrcsI, Arnil 
Berlin, liuttka 

Konstantinápoly, Bslgrácl 
Lemberg. Kassa 
Wien, Sopron 
Bukarest. ArH 
Sarajevo, Bniii.S/c:i!):ulk:; 

313 
17 

1707 (J15 
Komárom 
Stanislau, Msziget 
Wien 

1 
1901 

325 

14O 
155 

Szv. 
London. Paris, Wien 
F.szék, Pécs 
Halvan 

11 
1505 6 3 0 G -v. 

/Lemberg, Poprád-Felka, 1501 
1301 

•>2O 
225 

Gyv. Poprád-Felka, Kassa 
íira/. Fehring 

5l3a». 
407 

1007 
1003 
315 
513 

9170 
317 
319 
21 

640 
650 
g 50 
700 
705 
72O 

725 
730 
740 
745 

S v. 

Gyv. 
S v. 

Nagyvárad 
Lemberg. Slryj, Kassa 
Fiume, Zágráb 
Róma, Triest, Fiume 
Gödöllő 
Brassó, Kolozsvár 
Kunszenlmiklós-Tass 
Gödöllő 
Hatvan 
Bicske 

919 

MH 
1111 
327 
3211 

511a4) 
511 

15 
1507=) 

')4O 
jjOO 
310 
400 
420 
525 
622 
6Í5 
filS 

S v. 

G v. 

Kuiiszentmiklús-Tass 
Bicske 
Nagykáta 
Tapolcza, Balatonfüred 
Péczel 
Gödöllő 
Szolnok 
Bukarest, Debreczeu 
Bruck-Királybida 
Poprád-Felka, Kassa 

8°° Graz, Fehring 3 ( ) — — Wien. Ciráz 
911 

1513 
8 i o 
8 1 S 

Sarajevo, Belgrád 
Bártfa, Csorba, Kassa 

1705 
907 700 

l~ 
S v. Stansilau. Ms/.iget 

Soíia, Belgráil 
1015 g 20 Paks 607 72JÍ Bukarest, Arad 
519 
.'föl 

835 
8 4 5 

Bukarest, Kolozsvár 
Halvan 

421 
305 

735 
755 S v. 

Szerencs 
Berlin, Ruttka 

920 Győr 25 722 Bicske 
807 925 Berlin, Rultka 1109 822 Tapolcza, Balatonfüred 

10051 
913 935 

955 

Gyv. 
Szv. 

Fiume, Tapolcza 
Szabadka 

1009 
405 8 Ü Fiume, Bród 

Lawoczne, Msziget 
5 I O 0 5 Gyv. Iliruck-Királyhida. 

\Szonibathely, Sopron 
D 

1511 8S2 
Wien, Graz 
Csorba, Kassa 

409 1Q20 Szv. Miskolcz 27 922 Bicske 
233i I O 4 5 Cannes, Nizza, Bicske 331 9 i2 Péczel 

G05 113° Gyv. ÍNngyvnrad, 
\L)ebreczen, Arad 

l'J07 
Gtrt 912 G v. 

Vinkovcze, Eszék, Péia, 
Brassó, Arail 

29« Í)Ü S v. Triest, Torbágy 
303 922 Gyv. Berlin, Ruttka 

K/01 92S w Róma, Fiume, Pécs 
915 925 Szv. Kiskörös 
403 l) OÖ Gyv. Lemberg, Przemysl 

') Csak vasárnapról hétfőre hajló éjjelen 
közlekedik. 

905 
13Ü3 

1022 
10Í2 

Sofia, Belgrád 
Graz, Triest 

•) Fiúmétól /idony-Pusztaszabolcsig csak 
márczius 1-től közlekedik. 

•) Budapest-Kelenföldtől Budapest keleti 
§. u.-ig február 7-től április 29-ig min-

333 
525 

1503 
10'iá 
1025 
1025 

Szv. 
Gyv. 

Gödöllő 
Segesvár, Kolozsvár 
Bártfa, Csorba, Kassa 

en hétfőn, szerdán és szombaton a 
vonat hálókocsiját is továbbítja. 

*) Minden vasárnapés kettős ünucp má¬ A vonatok érkezése 
sodik napján közlekedik. 

•) Deczember 15-töl bezárólag február 
28-ig közlekedik. 

Budapest-Józsefvárosra. 
•) Torbágytól Budapest-Kelenföldig csak 

vasár- és ünnepnap előtti köznapokon 
közlekedik. 

Délelőtt. •) Torbágytól Budapest-Kelenföldig csak 
vasár- és ünnepnap előtti köznapokon 
közlekedik. 515') 422 Szv. Szolnok 

7) Csak hélfön és ünnep utáni köznapo¬ 
kon közlekedik. !) Csak hétköznapokon közlekedik. 

517 
3IlJj 
917 

522 » 
5 I r " 

l 

Nagykáta 
Gödöllő 
Kunszentmiklós-Tass 

oványíto 

783 

Kocsiárucsarnok 
Budapest, IX., KSztelek-utcza 4. 

**- CSAK K 1-80 
Legújabb fényképezó'-készülék 

100 gyertyafény erős, óránkénti világításra 3—5 
fillérbe kerül, nincs kanócza, bárhová viheti 
é* semmi körülmények köiatt ftl nem ró .'bánhat 

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS 
megtekinthető, minden vételkötelezettség nélkül 

Wintorin és Társa Bpest, 
Vm. kerület, Báron -utcai L szám. 

Árjegyzék Ingyen és bérmtntve. 

A monarchia legnagyobb kocsi aktára. Árjegyzék ingyen. 

Magyar structollipar. 

Guttmann Antal 
tructoll-

kócsag 
raktára 
most: IV„ Bécsi-utcai. (fél¬ 

emelet. 

Dús választék! Telefon 91-13. 

NUTH KÁROLY 
0«. tt hír. fensége 
József főh üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár ét inda; Budapest, m kér., Baray-atcza 10. 
Köiponti vii-, lég-í» góifütÍMk, léguesz és viiv.ietékek, csatornizások. 
5iellozWtesek. sny«ttynk, Tizerömivi ómalögépek slb. — Tervek 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek' 

RENDELÉSNÉL 
SZÍVESKEDJÉK 

LAPUNKRA" 
HIVATKOZNI 

^ MINIATŰR 
Kezdőknek is alkalmas, elegáns és precíz 
kivitel. Képnagyság 4:4 cm. teljes fel¬ 
szereléssel. Mintakép és pontos oktatás 
felvételekre és képelöhivásokra összesen 
csak K 1-aO. Kedvel t fényképeioffep 
• Elioto< achromatikus objektívvel, hep-
nagyság 4V«: 6 cm. mattüveggel.duplakazet-
tával.oktatéssal és teljes felszereléssel ossie-
sen c sak K 3'90. Beszerezhelő utánvéttel 

Photoexport Schachter Leop., 
Wien XVI 379. Lerchenfeldergfirtel Nr. 5. 

l TechniKum Hittweida 1= 
Igazgató: A. Holz t , tanár. Szász k i r á l y s á g - * -

Magasabb műszaki tanintézet: az elektro- és gép-technika ti 
Kül6n osztály: mérnőkSk, technikusok és művezotók részére. 
Elektrotechnikái és gépészeti-laborat. Tanulogyári mühelyeit. 

Legrégibb és leglátogatottabb intézet. 
Programm stb. díjtalanul a titkárság által. 

QRWIMOFON 
^^ 

és grammofonlemez 
óriási választékban. 

Készpénzfizetés ellenében 
gyári áron és mintegy 15% 
arfelemeléssel csekély havi 
részletfizetésre! l 
Eredeli -Angyal- védjegyű 

grammofonok lerakata. 

ELEK és TÁRSA r.-t. 
BUDAPEST. 

I r°d4*y., Balvány-u. 18. 
Úriét TZ., Andrámsy-at 1. 
Legújabb kimerítő grammofon éa 
l •mezárjegyzék Ingyen ét berni. 

A nem graziosus és 
kényelmetlen kövér¬ 
ség, elhSjasodís elleni 
küzdelemben, ba a 

csípőt és hasat karc¬ 
súbbá tenni,az idomok, 
(vonalak) szépségét 
megőrizni akarjuk, 

teljes bizalommal hasz¬ 
nálhatjuk. 

D'DESCHAMP 
JODHYRINE-ját. 

Ez egyike azon ritka 
és megbízható sova-
nyitó szereknek, mely 
az egészségre teljesen 
ártalmatlan; korhá¬ 
zakban jó eredmén¬ 
nyel használják és 

számos orvos rendeli, 
p a vegyelemzés alapján a világ majdnem 
minden országában engedélyezve van. 

Használata egyszerű, mert semmiféle életrend 
megváltoztatást nem igényel. 
Kapható a legtöbb gyógyszertárban. Ara lo.- korona. 
OiAi: Parts. Laboratoire DÜBOIS 7. Rue Jadin. 
UinuouzÁai FönirrAK : TÖRŐ* Jfaetr gyógyszertára, Budapest, 

VI., Király-utcza 12 és Andrassy-ut 26 az. 

Jövendöltesse meg élet¬ 
történetét ezen ember által? 
Csodás tudását, az emberi életbe látását a távol¬ 
ból mindazok megcsodálják, akik írnak neki. 

Ezer és ezer ember kérte már 
lauácsát az élet mindenféle fázi¬ 
saiban. Megmondja kiváló képessé¬ 
geit, megmutatja, hol kínálkozik Ön¬ 
nek eredmény, ki barátja, ki ellen¬ 
sége, élete jó és rossz fordulópontjait. 

Az fi leírása, az e l m ú l t , j e l e n ¬ 
legi és a jövő e s e m é n y e i r ő l meg 
fogják Önt lepni, hasznára lesz Ön¬ 
nek. M i n d a z , a m i n e k i e h h e z 
szükséges, egyedül az Ön neve 
(sajátkezű aláírásában), születési dá¬ 
tum és nemének megjelölése. P é n z 
nem s z ü k s é g e s . Hivatkozzon egy¬ 
szerűen lapunkra és kérjen egy 
olvasópróbát i n g y e n . 

Stahlmann P4I úr, egy tapasztalt német asztrológus, Ober-
>imadfrn-MI mondja: 

•A horoszkóp, melyet Roxroy tanár nr nekem felállított, teljesen 
megfelel a igazságnak. Alapos, teljesen sikerült munka. M i n t á n 
«J»8«n» is a sz t ro lógus vagyok , c s i l l agá sza t i számí¬ 
tásait ég a d a t a i t p o n t o s a n n t á n a v i z s g á l t a m és azt ta¬ 
láltam, hogy munkája minden részletében perfekt, 6 maga pedig ezen 
idomanyban teljesen avatott. Roxroy tanár nr egy igazi emberbarát, 

mindenkinek igénybe kellene venni szolgálatait, mert ezáltal reid-
iiíul sok előnyt szerezhet magánál.* 

Blanqpel bárónő, egyik legtalentumosabb párisi nő, a követke¬ 
zőket mondja ; 

•Köszönetet mondok önnek alapos jövendőmondásáért, mely 
"Jgyan rendkívül pontos. Én már különböző asztrológusokhoz 
Jtam, de egyetlen egytől sem sikerült oly igaz és teljesen meg-

"•Wdésemrí jzolgáló választ nyernem. Síiresen fogom önt ajánlani 
nulatos ludasát ismerőseim és barátaim tudomására hozni.» 

Nagytuzteletü G. C. Hasskarl ph. dr. leikész úr, egy Roxroy 
snirhoz inteiett levelében t következőket mondja: 
h» u- j ^ " J * " a legnagyobb specialista és mester a szakmájá-
»««. Mindenki, aki tanácsot kér Öntől, bámulni fog az ön jósUtai-

*"f|tett ember- és tárgyismereteinek pontosságán és tanácsán. 
íocjíW ' '*' h a W"161" önnel levelezett, újra és újra ki 
nríhlü *" e z e n keszs«ge» ajánlatból hasinot akar és olvasásra 

ípegyetmást díjtalanul óhajt, küldje be neki teljes nevét, 
czimet, születésének napját, hónapját, évét és helyét, (mind 

»•«>» irra) továbbá, hogy ön férfi, asszony-e Tagy kisasszony 
1 "1« le ai alábbi verset sajátkezüleg : 

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

1 ^ é s irásillet«kre kaldjön be 60 fillért levélbélyegben, 
p" S « " é r e s N ' y W 1 elI4t«» '»«!«» ROXROY, Grooie Markt Jfo á4, Hága, Hollandia. 

f NE FOGADJON EL 
l MÁST! 
§pv CSAK ÓRIÁS 

FEDÁK 
CIPŐKRÉMET 

I J 3 0 FILLÉRÉRT 
> ' -L,lrj 

L?v 

}m l 

KÉZIMUMKÁK LEQOLÖOBBAN 

BUDPPE3T V1I.KIIW.Y UTf/111. 
KCPU flRJEOYZÍK 

fjeinek kivitel 
l^höni ^ f 
J jzabál^ozás 

k i m a g a$lő î mertefo jelei, 
egyedüli eláru^itój 

macisén 
L *^t._V.«l-

Ez a kivonat, amely tökéle¬ 
tesen koncentrált oldata a 
fenyő aetheibalzsamoe-gyan-
tás anyagainak, nagyon al¬ 
kalmas langyos, erősítő éa 

fájdalomcsillapító 
kádfürdőkhöz és 
orvosokáltalgyer-
mesek és felnőt¬ 
tek részére mar 
több mint 20 év 

óta ajánltutik. Egy fürdőhöz 
80 fiU. 24 fürdő 15 korona. 

Főraktár: Joliiul B i t t n e r 
gy ógyszeréstnél, cs. és kir. ndr. 
szállító Relohenmm,N.-v»t. 
Kérjen kifeiezrtten Bittner 
készítményét Reiehenauhúl 
(N.-Oat.j mert sok utánzat van. 

Kapható: Török József 
gyógy szertárában Budapest. 

Modern művészi 
laKbcrendezéseK 

u. m. háló-.ebédlfi-, úri szalon berendezések 
a legegyszerűbb kiviteltől a Icgfinomabbig 

Patyi Testvérek 
bútoráruházában, Budapest, 
VI11. kér., Rákóczi-út 7. sz. 

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

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

Kapható: 

minden gyógytárban 
valamint 

Rozsnyay Mátyás 
Arad, Szabadság-tér 8. 
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Viszonteladóknak! 

Modern gáz- és villamos-

CSILLÁROK, 
FÓZŐK, FŰTŐK, 
* * VASALÓK. 

Gáz- és villamos izzótestek. 
Gazolin- és acetylen czikkek. 

Tekintse meg" miQtaternieinket 
Altalános Gázizzófény r.-t. 
íímlapest, VII., Vörösmarty-utc/a 5. sz. 
Telefon: József 16-14., 16-15., 39-42. 

CíVLDERONI ÉS TÁRSA 
D] rendszerű szem- B u d a p e s t , V . , G i z e l l a • t é r 1. (Haas palota), 
üvegek és orrcsipte-
tők, legújabb Zeiss 
Punctal és Busch 
isokrystar üvcgek-
kel.melyek az efjész 
láttéren eg3renlete-
sen élesen rajzolt 
(anastygmatikus) :: 
képet adnak. Zeiss 
Katral-üvegek hályofjoperáltaknak. Zeiss Distal- (lavcsoves) papaszem, 
magasfoku rövidlátóknak. Lupék és nagyitóüvcgek gyengelátóknak. Védő-
üvegek szürke, Fienzal, Kudhos, Euixantos, Hallauer, Hygat, Schott 
nehéz flint, Schott sárga fljnt és Zeiss Umbral-üvegekkel. Bifocalis-üye-
gek. Lorgnettek, platina, arany, double, e/üst, zománcz, gyöngyház, aczél-
oxyd és'teknősbéka foglalatban. Színházi, tábori, vadász és versenylátcsö¬ 
vek. Barométerek. Hőmérők. Fényképészeli készülékek. Árjegyzék ingyen. 

hiszen min¬ 
denki tudja 
már.iiogya. mm 

CIPŐKRÉM 
Minősége kitűnő 

puhit,tisztiit 
fénycsit. 

fcsász.és kir. udvari szállító Budapest.-
" KAPHATÓ l^lN 

i i MERCURU váltóüzleti részvénytársaság, Budapest, 

HIRDETMÉNY. 
Az 1912 márczius havában tartott rendes közgyűlés, valamint az igazgatóságnak adott felhatalmazás alapján 

a „Mercur" váltóüzleti részvénytársaság alaptőkéje 20,000 darab 
egyenként 200 korona, összesen 4 millió korona névértékű, bemu¬ 
tatóra szóló részvény kibocsájtása ntján 6.000,000 koronáról 
10.000,000 koronára emeltetik fel. 

Az újonnan kibocsátandó részvények 1914. évi január hó 1. napjától kezdődőleg ugyanazon osztalékra 
jogosítanak, mint az eddig forgalomban levő régi részvények. 

A régi részvényeseknek 10.CCO darab egyenkint 200 korona névértékű „Mercnr" váltóüzleti részvény¬ 
társasági részvényre az elővételi jog darabonként 250 koronáért ezennel felajánltatik, mely vételárból a befizetés 
napjától 1914. évi jannár hó l-ig folyó 5 °n kamat a befizetés alkalmával téritettni fog. 

A régi részvényeseket az alábbi feltételek mellett, minden birtokukban levő három részvény után az 
elővételi jog egy új 200 korona névértékű részvénye illeti meg. 

Részvénytöredékek figyelembe nem vétetnek és ennélfogva háromnál kevesebb részvény alapján elő¬ 
vételi jog nem gyakorolható. - - Az elővételi jog 

1913. évi szeptember hó 22-iki napjától kezdve 1913. évi szeptember hó 30-ik napjáig bezárólag 
a szokásos üzleti órákban gyakorolható az alábbi helyeken: • 

a „Merkúr- váltóüzleti részvénytársaság főpénztáránál (Budapest, V., Fürdő-utcza 3 > 
annak fiókjainál Pozsonyban és Szabadkán, 
a K. k. priv. Bank- u. Wechselstnben Actien Gesellschaft „Merenr" Wien főpénztáránál (I., Wollzeile 1.) 
Az elővételi jog gyakorlása alkalmával a régi részvények szelvényivek nélkül, megfelelő számieqvzék kíséretében 

mutatandok be és ugyancsak ezen alkalommal minden átveendő új 200 korona névértékű részvény után 250 korona 
fizetendő mely utóbbi összeg után a befizetés napjától 1914. évi január l-ig számítandó 5% kamat téritettni fog-

A Deniutatanao reszvenveket n hpie entpm HP vn kövpfto^A vói.o^^]ri,r.i. ^T7iA„xi_i-- i , -^..r.™ .„„„fM 

í &AVU J VniF) * * *»* *ü«f T * tC l l l VJLldl 

időn belül nem gyakorolja, ezen jogát elveszti. 
Budapest, 1913 szeptember havában. 

nkliD-Társnlat nyomdája, Budapest, 17., Egyetem-ntcza 4. 

meghatározott 
„Mercnr" váltóüzleti részvénytársaság* 

40. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) H o 
SZERKESZTŐ 

ITSY PÁL. BUDAPEST, OKTÓBER 5. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utoza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
teltételek: 1 

Egészévre „ 
Félévre 
Negyedévre _ _ 

SO korona. 
1O korona. 

5 korona. 

A tVilágkrónikái-\a\ 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postaUag m»g-

hatarozott viteldíj is csatolandó. 

AZ ORAVKAI FATEMPLOM, AZ ÁRVAMEGYEI GORÁLOK LEGNEVEZETESEBB ÉPÜLETE. — Balogh Rudolf felvételei. 


