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: Kiadó s lap tulajdonos SAMUEL ADOLF 

(S. B.) Sehol a v i l á g o n nincs- pái ja annak 
a mouopo'iuuinak, a mit JSudapest a művészet 
terén gyakorol. Sem nz angolok, sem a fran-
ciák, németek, olaszok és oroszok nem czent-
ralizálták annyira művészetüket országuk fővá-
rosába, mint mi magyarok. Az igaz, hogy ennek 
megvannak nálunk a saját qieciá is előzményei. 
Mikor Magyarország a kiég) ezés után rohanos 
fejlődésnek indult, az ipar, kereskedelem, poli-
tika. társasélet, mina Budnpeslre. szorult. Csak 
természetes következménye ennek, hogy az 
előbbiekhez csatlakozott az irodalom, a ft\s Lö-
szét. zene, színészet, röviden: minden művészet. 
Sajátságos pn»o essxus fo ly ik le. Budapest és a 
vidék között. Budapest a saját művészeti életének 
termékeit, az uj könyveket, fémdarabokat, most 
már tárlatokat is, leküldi a vidékre. Itt a köznség 
ezekből okul, tanul, Ízlését fejlezzü. De leglőképen 
az ifjú nemzedék. Már most, In ez i f j u nemzedék-
ben van oly tehetség, a ki mű vés/, író, festő 
vagy zenész lesz, az, miután a Budapestről le-
került művészi produktumok valahogyan kifej-
lesztik tehetségét a/.mnal felmegy a fővárosba. e? O J 
Igy Budapest százszorosan visszakapja azt, a mit 
a vidéknek juttatott. 

Monjak erre példát? Most élő j J e s b Író-
ink majd. egy től-egyig vidékiek, kezd ve Jókai 
Móron, a ki Komaromban született, Mikszáth 
Kálmán palócz Herczeg Ferencz verseczi, Gárdo-
nyi Géza Egerbe való, Ágai Adolf Abonyból, 
Szomaházy Veszprémből, Tömörkényi Szeged 
szülöttje (ő ott is maradt) Váratly Antal pécsi 

I r t a : Szomaházy István. 

Nagyságos uram, — egy őszinte vallomás: a levél-
papír, amelyre tegnapról kelt becses problémáját írni 
méltóztatott, ikertestvére .azoknak a híres violasziuQ 
levélpapíroknak, amelyeken szerkesztőségünk régi isme-
rőse, az irodalmi nagyságos- asszony szokta hozzánk a 
kérdéseit intézni. Egy dolog világos tehát: az, hogy 
ön, nagyságos uram, a nii népszerű nagyságos asszo-
nyunk hites férje- Ez a körülmény mindenesetre köz-
remunkál abban, hogy problémájára azonnal válaszoljunk : 
hiszen kedves nejét mint egy ismeretlen családtagot 
szoktuk emlegetni barátságos lámpáink alatt. Ö az, aki 
bennünket rendszerint azzal a kérdéssel keres fö l : 
divatos-e ínég a sandvich az előkelő zsin okon, illik-e) 
hogy a magányos fürdőző asszony Balatonfüreden udva-
roltasson magának, s mit tesz a jÖl nevelt társaságos 

dáma, ha egy kikosarazott kérőjével találkozik? Mi e 
mindenképen elmés problémákat fölünk telhetőleg meg-
oldani igyekszünk ; s kedves neje, a nagyságos asszony 
ugy látszik meg vtfh elégedve a szolgálatainkkal. Kiér t 
ne állnánk tehát az ön rendelkezésére is, mikor az 
élet viharai közepette hozzánk fordul ? 

Levelére készséggel válaszolunk tehát, de mielőtt 
ez t tennők, engedje meg, hogy kalapot emeljünk tisztel t 

származású, Vészi József aradi. Mé«- hosszú listát / . i 
sorolhatnék fel. l )é minek V Nem elég ez a sora 
az illusztris neveknek? 

A festészetben, igaz, lu /uödik mái' valami 
decentralizáció. Nagybányán már évek óta műkö-
dik egy olyan festő-kolónia, a melynek tagjai 
az utóbbi tarialok legjavát produkálták. Wlassics 
miniszter is át látta, bogy mennyire javára van 
ez a vidéki telepítés a festészet érdekeinek is azon 
iparkodik, bogy ezentúl festő művészeink kisebb 
csoportba vei üdve, vidékre menjenek. Igy létesül 
ujabban a szolnoki kolónia, a mely csak első 
abban a hosszú sorozatban a mi ezentúl fou1 kö-
vetkezni. 

Igaz, igaz, jó hatással van a friss üde ter-
mészet piktorainkra, de ez mégsem az igazi 
decentralizáció. Avagy nem gondolják, h'>g.v e/ek 
a nagybányaiak és szolnokiak sokszor csak jó 
táj.véptárgyakat ki resnek olt és tiilajdonképeni 
céljuk mégis csak a tárlat. A tárlat pedig — 
Budapesten van. 

Azt hiszem, ebből mindenki kiolvasta, hogy 
mit kellene tenni. Hogy művészeink igazán a 
vidékhez legyenek is kötve, a tárlatokat kellene 
deczentralizálni. Létesíteni kel'ene a nagyszerű, 
budapesti mii kiáUitások mellé ugyanilyen \hléki 
tárlatokat is. 

Hál ' Istennek, ezt belátta a mi értelmes 
vidéki publikumunk, és tavaly Szegeden már 
megalakult az első vidéki műpártoló-egylet és 
már két tárlat is volt. Ehhez sorakozott az idén 
Arad, ez a kitűnő müérzékkel biró vidéki centrum 
és nemsokára ott is megnyílik a tárlat. Hány 
vidéki ember j u t igy először adha a helyzetbe, 
bogy modern festőmüvészetünkkel megismerked-

jék V Hány festő talál majd vevőt képeire? I lány 
izléd^s vidéki családnak lesz alkalma kitűnő 
modern k' ;pek és szobrok birtokába jutni ? 

Valóban hálátlanság volna e helyen meg 
nem emlékeznénk I lock Jánosról, a művészet e 
lángeszű és lelkű apostoláról, a ki mit sem tö-
rődve a hivatalos körök részvétlenségével, a kö-
zönség érdektelenségével, a kishitűek és a kor-
látollak gúnyával, egyedül zsenijével és vasa-
karatával volt képes megindítani azt az üclvös 
reform-akeziót, melynek szép hajtásaiban nap-
ról napra több örömet lelünk. 

Valóban kár, hogy a műcsarnok közegei 
nem csatlakoznak ehhez a felette nagyfontos-
ságú akcióhoz, pusztán azért, mert az Hock 
János és nem az őiniciativájukra vette kezdetét. 

Hiányos maradna e cikkem, ha nem szól-
nak n zenéről is. Hogy operát kell a 
is adni, azt ambiciózusai)!) színijrazs 
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formán mind belátták, s rendeztek is operai 
előadásokat, de valjuk be, hogy egy-két tiszte-
letreméltó kivétellel az egész alig több tapoga-
tódzásrvál és kísérletezéseknél. Igazi, jó opera 
— előadásokat teljes zenekarral, hozzáértő kar-
mesterre] ós változatos műsorral (nem pedig 
csupán Traviatávil , Parasztbecsülettel és Ba-
jazzóickai) aligha hiszem, hogy produkálnak vi-
déki direktoraink. 

Hogy ezen a mizérián hogy lehetne -segí-
teni V Opiiui t a g o k vendég szereplésével vagy 
egy államilag s/.ubvencionát vándor-szin társulat 
a mely sorra bejárná a vidék nagyobb városait ? 
Más a l k a l o m m a l bővebben erről a kérdésről. 

uri családja előtt, mely egymagában löbb problémát 
fogyaszt, mint más busz háztartás egyiiltvéve. 

A violaszinti levelekből, melyeket kedves neje, ö 
nagysága hozzánk intéz, rég tisztában vagyunk azzal, 
hogy ön, nagyságos uram, ama bengáliai tigrisek közül 
való, akik hűtlen élei párjuk udvarlóit véresre marcan-
golják, Ezt a föltevésünket nem zárja ki, bogy ím a 
fö'dniívelési Bank Részvénytársaság pinuhu-i főnöke; 
hiszen a sötét- yeleucei embert rég decentralizálták 
már a legmodernebb hivatalokba.. Mondjuk ki magyarán": 
ön féltékeny. Ebben - abszolúte nincs mii szégyen el ni 
való Vrbiszcn Csak a természet rendje, hogy az esetlen 
szakállemberek a bársonybniü felu-r s z o b r o k r a féltéke-
nyek legyenek. Beszéljünk négyszemközt: mi jogon 
kivánná ön, a rideg, az unalmas, a csúf, hogy a viU 
legszebb asszonya kizárólag az ön kuszált szakállában 
gyönyörködjék? Az önzésnek i>s megvannak a határai ; 
Ön csúf visszaélést követne el a társadalom rendjével, 
lia szép felesége minden pillantását a niaj>'a számára 
vindikálná. Az olyan bájos teremtéseknek,., aminőnek 
tisztelt neje Ö nagyságát képzeljük, kötelességei vannak 
ii polgári társ * dalommal szemben, és öa köteles udva-
riasan félrevonulni, hogy e tökéletes termeiben, c csil-
logóan fekete pillantásában más emberfia isgyüiíyőrköd-
hessék. Mit akar ezzel az együgyű féltékenykodéssel. 
Örüljön, hogy ön külömb holyzéiben van, mint a fele-
ségé udvarlói; (innék legalább nincs mit remegni attól, 
hogy egy vérszomjas tigris á pajkes szándékait föl-
fedezi. . . , 

Tegnapról kelt becses problémája arra vall, hogy 
önnek is már kezd benőni a feje lágya. A violaszinii 
levélben ugyanis ezt "írja: Hosszabb idő óta feltűnik 

nekem, bogy tisztelt nőm kerüli a családi tűzhelyt. Hol 
egy barátnőt látogat nwg3 hol a szabónőjével konferál, 
s mivel utóvégre is nem vagyok parafából, a minap 
elhatároztam, hogy utána uézelc a dolognak. Ehnentem 
a barátnőhöz, akit a feleségem állítólag'meglátogatott 
— s ott azt a. felvilágosítást kaptam, hogy nőmet a 
tavasz óta nem látták. JFelnéztem a szabónőhöz, akivel 

"állítólag egy-reggeli ruha ügyében tanácskozik, — s a 
szabónő ártatlanul bevallotta,, hogy a reggeli ruhának 

' s e híre, se hamva, Höl jár liáü *a feleségem, amikor 
luuulról ebnegy ? Minthogy magamat, fájdalom, a ter-
hes hivatal megakaszt abban-, liogy a rejtélyes sétákat 

.Kideritsem, a mult hétfőn kimentem az Ullöi-utra, ahol 
a kisuirdetések szerint egy ügyes detektív foglalkozik 
a családi titkok kiderítésével. A bar inad emeleti lakásban 
egy maikos fickó fogadott, aki meghallgatván panaszo-
mat, igy szö-Ott: 

— Né féljen semmit, három nap múlva kezébe-
adok valamennyi bizonyítékot! 

Ez fölöttébb biztató igéret volt, s én mégis ugy 
éreztem, mintha a fogamat húznák, G-üns ur — igy 
lüvják a magán detektívet — egész az előszoba ajtajáig 
elkísért s ott még egyszer nyájasan a fülembe sugfa: 

— Akár meg is szerkesztheti a válókeresetet! 
Mit tennének fino*',. tisztelt szerkesztőség, a ha-

sonló esetben ? .Én őszintén bevallom, hogy feldúlt lélek-
kel távoztam a detektiv lakásából. A kártyázás nem 
esett jól, a szjvart keserűnek találtam, s mikor t. nőm 
Ízléses pongyolában, ajtót nyitott, majdnem felsikoltott 
tam fájdalmamban. Vacsora közben mindegyre csak őt 
néztem s mindjobban megérlelődött bennem az a tudat, 
hogy boldogtalan lennék, ha öt sohasem ölelhetnénk 



K I R E K. 
— A szarvasi társ.polg. leányiskola „Önképző 

kőre" mint már jeiezyo is volt, e lió 9-én esto tartói fca.meg 
a nyári színkörben, felette nagy és díszes közönség jelen-
létében, színi előadással kapcsolatos felolvasó ünnepé-
lyét. A leány neveidé önképző körének az első nyilvános 
szereplésé felette jül sikerült, mert ugy a? ének számok 
a felolvasások, * a szavallatok, s az előadott kis színmű, 
mind arra mutattak, hogy a növel de önképző köre telje-
sen megfelel a liozzá fűzött reményeknek, AZ est sikeré-
nek elérésében, nem csak a közreműködött tagoknak, de 
az azt rendező nevelőnőknek is nagy részük volt, 

— D r . l a i s z y V i k t o r , gyulai kir. ügyész ur e 
hó 13-áu és 14-én a szarvasi kir Járásbíróság bűnügyi 
ügymenetének, s a börtönyviszonyok megvizsgálása 
céljából, Szarvason időzött. 

— T o r n a v i z s g a . A szarvasi főiskola tanulóinak 
torna vizsgája e hó 18-án azaz liolnap délután 6 óra-
koá fog megtartattni, a főiskola udvarán. 

— D a l o s k ö r i s z a v a l l a t i é s zenészeli estélyt 
rendez & szarvasi főiskola tanuló ifjúsága, e hő 18-án 
este. a torna csarnokban. Ez élvezetesnek Ígérkező rs-
télyre, ez utón is felhívjuk, műpártoló közönségünk -szí-
ves. figyelmét. 

— Éretségi v i z sga la t , A helybeli föiskólában 
a szóbeli éretségi vizsgák f. hő 20-án veszik kez-
detüket. 

— A szarvasi n ő e g y l e t f. évi julius 8-án az 
Erzsébet ligetben táncmiautsággal egybekötött népünne-
pélyt rendez. 

— A Marvasi kereskedő iQak által, a 
szarvasi kereskedők egyesületének könyvtár^ javára 
rendezendő táncestély, nem mint jelezve volt, e hó 
30-án de t. hó 17-én azaz ma este lesz megtartva az 
Erzsébet ligetben. 

— V á l a s z t á s Dr. Baky Endre Öcsöd község 
tiszti orvossá, f. hó 14-én Szabadszállás város orvosává 
lett megválasztva. 

— Házi szarka özv. Czibulya Mihály né, mó-
dos- földmivesnő évek óta ágyban fekvő beteg, lakója 
Szedlyák Pálné a gondozója, miért kellő jutalmazásban 
is részesült. Szedlyákné azonban keveselte a kel tő dí-
jazást, s hogy magának kárpótlást szerezzen, a mait 
hó 30-án özv. Cztbulya Mihálynénak a B.-szentandrási 
takarékpénztári betétkönyvecskéjet a szekrényből ki-
lopta, s arra kettőszáz koronát ki veit. A könnyű mó-
don szerzett pénzen aztán Szedlyákné nálla szokatlan 
módon kezdett költekezni, mi a háziaknak [eltűnvén 
utána néztek, s így rájöttek a pénznek csalárd u'oni 
szerzéséhez. Az eset rendőrségünk tudomására jővén 
az a nyomozást bevezette, s Szedlyák Pálnénál már 
csak 86 korona 40 fillért találtak, inig a hiányzó 113 
korona és 60 fillért, saját céljaira felhasználta. 

— Öbszetörte a vonat. F. hó 13-án virradóra a 
mezőtúri állomáson, a szarvasra készülő vonat össze ál-
lítása alkalmával, az egyik beteg fékező helyett kise-
gítőként alkalmazásban volt. Filyó Pál, saját vigyá-
zatlansága folytán, az össze ütődő kocsi ütközők közé 
került, s oly súlyos mérvű zuzódást szenvedett, hogy 
pár perc múlva meghalt. 

— Ö n g y i l k o s s á g . Ugylátszik az öngyilkossá-
gok állandó rovatot fognak képezni lapunkban, a mult 
héten is két esetet jeleztünk, s ma ismét jeleznünk kell, 
hogy egy polgártársunk eldobta magától az életet TL i.. 
e hó 13-án déliitá,n Sárkány György iparos szarvasi lakos 
gyógyithatlan betegsége miatti elkeseredésében, műhe-
lyének mestergerendájára felkötöttemagát. Mire tettét 
észrevették, akb orra kiszenvedett. 

— Sertés vész. A szomszédos B.-szentandrás 
község határában a sertés vész, szórványosan fel-

— Megszűnnek a n a g y traf ikok 
ánosan tudott dolug, hogy a nsgy trafikok immár igen 
rövid életűek. Az már szent igaz, a trafikot eddig is 
az állam kézelte-, csak hogy a kis tőzsdék nem közvet-
lenül, hanem a "nagy trafikostól „szerezték be a 
doháuyt, szivart és czigarettát. Augusztus 1-től kincstári, 
személyek fogják a füstölni valót hivatalosan kiadni. 
Azt talán mondanunk sem kel l .hogya í£.iagytrafikosokw 

eltűnésével egyszersmind végleg meg fog sznnni azon 
kinos liarcz, melyet a kis tőzsdék a "világos,, és "barna,, 
szivarokért vivtak. Mert augusztus 1-től részrehajlatla-
nnl fogja a kincstár embere a kis tőzsdósekuek a két 
színbeli szivart kiszolgálni. Az állam pedig megakarja 
részben takarítani, a mit eddig százalékban a nagy-
tőzsdéknek engedett sigy idővel olcsóbbá teheti a szivart. 

— Irodalmi fogadás. Egy orvos fogadott e 
héten egyik barátjával, hegy 3 koronáért beszerez 
részére következő irodalmi termékeket; 3 kitűnő iró 
tollából eredő regényt; 100 szebbnél szebb eredeti 
novellát; 100 verset csupa elismert költőktől; 100 pompás 
kivitelű képet; egf halom kaczagtató ádomát; 50 uj 
eredeti divat képet megfelelő szakleírással. A kétkedő 
barát 100 szivarba fogadott. Erre az orvos Budapest, 
V I ker; Ó-uteza 12. szám alá vezette barátját és ott 
előfizetett egy negyed évre 3 koronát a "Képes Családi 
LapokB képes heti^ lapra. Miután a fogadó fél meg-
győződött, hegy a "Kepes Családi Lapok,, egy negyed 
évi számaiban 3 Koronáért tényleg 3 regényt, 100 
novellát. 100 verset, 100 képet, 50 divat mintát stb-
vtb. kap — beismerte, hogy a fogadást elveszítette é> 
midőn a 100 szivart átadta ennek, így szóit: "Tulajdon-
képen ón nyertem, m a-f; bár fe kapod a 100 szivart, 
engem és csaladomat egy kitűnő laphoz juttattál. 

— B é k é s v á r m e g y e a d iákotthonnak. Bé-
:ésvármegye követve az ország többi vármegyéinek pél-
láját, 100 koronával belépett a diák otthon alapitó tag-

jai. közzé. 

C S A R N O K 

Irma elmerengve áll a nehéz selyem függönyök-
kel féli? eltakart ablakmélyedés széles levelű fikuszai 
ós haragos-zöld pálmái mögött, és kibámul a zajos 
utczára . . . 

többé. Ez estén még talán szebb volt, mint valaha; 
királynői termetéhez szerelmesen simult a kékszalagos 
fehér ruha, bársonyos teintie kipirult, éjfekete hajában 
egy vérvörös szegfű virított. Eszembe ju to t t a detektív 
ígérete: hogy három nap múlva a kezemben lesz minden 
bizonyíték-. Mi történik, ha csakugyan be találja bizo-
nyítani, hogy nőm titokban légyottokra jár ? Most ké-
nyelmes a dolgom, mert a sejtés utóvégre is semmire 
se kötelez, — de akkor, a "biztos tudattal, szivemben 
— ennek már igazán a fele se tréfa . . . A bizony-
talanság még mindig kellemes érzés lehet, de apozitiv 
tény, — ujjél Odakünn zuhogott a hideg októberi eső, 
idebenn a kályha vőrős reflexei táncoltak a diófa-
kredenc rézcsatjain . . . Oly meleg, világos, derűit volt 
ez a családias interieur, Mariska annyi gráciával tipe-
gett ide-oda a szőnyegen hogy a torkomat elszoritoita 
mz ijedség: milyen borzalmas lehet most a beíütetlen 
-legényszobában 1 Mariska később a zongorához ült, s a 
kedves operettjeimet játszotta; Lilit, Offenbachot, a 
szentelt milly-milly gyertyát, a Denevér va'cereit, s a 
szobaleány behozta a fekete kávét . . . Egyszerre meg-
bizonyosodott előttem, hogy bolondot cselekedtem, s 
aggódva elbújtam a hintaszék vánkosába , . . Később, 
félóra múlva (Mariska időközben nyugalomra téri) 
belopöztam a hiclog dolgozó-szobába és ekkor . . . 

Tisztelt szerkesztőség, mit tagadjam: elkövettem 
a legnagyobb gyávaságot, amiro férfin valaha képe» 
Volt, Elváltoztatott írással levelet irtam a f eleségemnek, 
nem többet és nem kevesebbet ennél az Öt szónál: 

„Vigyázzon magára, minden lépésére ügyelnek." 
A levelet másnap bedobtam a levélszekrénybe és 

azóta szivdobogva lesein ; vájjon Mariska nekem is meg-

mutatja-e a különös figyelmeztetést? Most már három 
napja, hogy a levelet megkapta, de mindeddig abszolúte 
nem szólott róla. Mit jelent ez? Annyi bizonyos, hogy 
csütörtök óta nem jár többé a szabónőhöz, sőt a mult 
heti barátnőjét is békén hagyja . . . 

ostobán vagy gyalázatosan cselekedtem-e ? Ha pár 
sorral megvigasztalnak kételyeimben, örökre lekötele-
zik tisztelőjüket, 

a 23453. sz. előfizetőt. 
Nagyságos uram, ne beszéljünk bolondokat: ön 

okosan és férfiasan cselekedett. Csak tegye a kezét a 
szivére és mondja meg: jó lenne-e most egy rideg 
hotelszobában lakni, s eltéphetetlen róastbeefekkel 
viaskodni valami barátságtalan étterem asztala mellett? 
Otthon a jó meleg szoba, a kitűnő vacsora, az illatos 
kávé, - teringettét, hagyjuk a meditálásokat Paul 
Bourgetnek, mert a-/, szegény abból él, hogy meditál. 
I)«1 ön, akinek jó hivatala, szép felesége, kellemes 
tiíilioiia van, — ön bizony, hál' Isten, nem szorul arra, 
b»gy egyiigyü problémákkal bajlódjék Az ilyesmi csak 
a Tolsztoj regéayhőseinnk való, nem pedig egy beesiV-
U'lcs magánhivatalnoknak. 

I^ogadja köszönetünket s&ives bizalmáért és adja 
ár kezcsókunkat kedves'nejénele, az irodalmi nagyságos 
asszonynak. 

Magasztos érzet. 
Gavallér : Szabad tudnom, nagysád, mi volt az a 

magasztos érzet, mely a léghajózás alkalmával keblét 
eltöltötte? : 

Kisasszony: Hogy a léghajóból mélyen magam 
alatt láttam állani a bárónét. 

Minden tavaszi fényben ragyog, minden örül a 
természet újjászületésének, mindenki mosolyog, csak 
az ő szivecskéjét borították le a bánat sötét felhői. 

Kézében egy névjegyet forgat s olvassa a rá irt 
néhány szót, oly gyakran elolvasta már, fájjö tőrszurás 
ként hatolt minden egyes szó lelkére,, s lángoló betűk-
kel vésődött sajgó szivébe és mégis újra meg újra ol-
vasta ! „Kedves barátom ! Bocsásmeg, hogy elutazásom 
előtt már nem látogathat*alak meg, s egyszersmind ad 
át üdvözletemet szeretetreméltó kis nővérednek. Olel 

- Kazáry Ervin" 
nyr az egész és neki mégis mennyi sok, egy 

egész ragyogó, boldog, képzelt ábrandt;ak az összeom-
lása, egy szép álomnak a vége. 

Kazáry Ervin a névjegy küldője, fivérének jóba-
rátja volt, naponta ott, csevegett, bohóskodott, a kis 
Irmával a kandalló mellett, ugy mint egy fiatal férfi 
egy tizennégy-tizenötéves leánykával szokott, hogy 
szivében egyebet, mint őszinte meleg barátságot érzett 
volna a kis halvány, méia leányka iránt a nélkül, hogy 
sejtette volna, milyen lángoló, önfeledt imádatával ra-
jongja ez öt, az első szerelemnek tiszta szűzies lángo-
lásával körül. 

Atya és fivére sem sejték Irma titkolt szerelmét 
természetesnek találták, hogy szereti Ervint, hogy örül 
ha jöu, liirzen a szegény anyáthuiul felnőtt leánykának 
alig volt más társasága, mint virágúi, csacsogó mada-
rai éi fivére, Ákos kinek hideg, komoly gondolkozás 
mondja oly elütő volt nővére ábrándos kedélyvilágától 

Gépiesen forgatja fehér ujjai között a sima név-
jegyet s vérpiros ajkai halkan susogják a rá í r t neve t : 
Ervin ! 

Lehajt ja fejét és finom keskeny kezével végig si-
mit ja kellemtől sugárzó homlokát. Nagy fekete szeme 
lassan könnyel telik meg és mint harmatcsepp gördül 
az végig halvány arczán. 

—Yalö tehát— susogja mélázva, — elment, el-
ment, anélkül, hogy csak egy bucsu kézszorítást, egy 
„Isten hozzád K-ot nyerhettem volna tőle, elment —bu-
csu nélkül. Istenem, s hogy szerettem én azt az em-
bert;! Jobban mindennél, jobban saját életemnél. Bohó 
kis leány, hogy is ringathattad magad oly csalóka 
álmokban, hogy te őt érdekled, de hiszen — susogja 
tovább, mialatt a könnyek feltartózhatatlanul folynak 
végig arczán — oly szelíden nézett reám mindig szép, 
lélekteljes sötét szemeivel, oly gyakran mondta, hogy 
az egész nagy zajos városban csak is e kis szobában 
az én kis szalonomban érzi jól magát, egész farsangon 
át egyetlen bálban sem volt, minden estéjét itt töltötte 
és mégis most vége mindennek, elment — 
bucsu nélkül. 

Tekintetét, körül jár ta t ja ak i s szobában; minden 
zug, minden bútordarab csak az eltávozottra emlékez-
te t i : A fekete márvány kandalló előtt ott áll még most 
is a puha hímzett támlájú hintaszék, i t t szokott min-
dig ülni a félhomályban Ervin és halgatta, mit I rma 
zongorán játszott, sokszor olyan bánatosan nézett maga 
elé, vagy a lángok szeszélyes lobogásába sülyeszté te-
kintetét! — kitudja hova, kire gondolt akkor i s ? s 
inig Irma Chopin örökszép akkordjaiban, vagy egy-egy 
ábrándos magyar dal hangjaiban, néma szerelmi vallo-
mását röpité felé, addig a szép ifjú lelkét talán egy 
más kép foglalta le, gondolatait egy más alak népe. 
sité be. 

Amott a kis rózsafa íróasztal ¡mellett hányszor 
lepte meg I rmát midőn a naplóját irta, hányszor kérte 
hogy mutassa meg néki; oh be jó, hogy legalább az 
Őrjöngő lázas, érzelmeket melyeket a kis leány egyet-
len bizalmas barátjára, a napló titoktartó lapjaira bí-
zott melyeknek minden sora csak az imádott ifjúról 
beszélt, sohasem olvasta Ervin. Az Íróasztalon egy fény-
kép áll, Irma fivére van levéve ra j ta Kazáry .Ervinnel 
csak így merte a kis leány oda helyezni, hiszen azt a 
másik piczi képet melyet medaillonjában visel a szive 
fölött, hogy Ákos fiókjából csente el egyszer midőn 
fivére egy hetet Parisban töltött', ki kérdezné meg azt 
mit visel nyakán, a kis fekete selyem zsinóron 

Most hosszan, hosszan elmereng az Íróasztalon 
ál lő arczkópen. Oly hiven találva Ervin. Ugyanazok a 
mélyen fekvő, mélázó nagy szemek az omló sötét haj, 
a kissé fölvetett széles száj s az a gondolkozó el-él 
boruló magas homlok. 

Irma szivét olyan végtelen bánat fogja el, ugy 
szeretné tőle megkérdezni, miért, távozott így, ügy sze-
retné tudni liova merre ment, hiszen már azt sem tudja 
fii érre küldje lelkének epedő vihajait, merre üzenjem 
neki a langyos szellőtől. 

Méla elmerengéséből fivére -zavarta meg ki gyön-
géden végig ámitá puha lazán kötött fürtjeit. 

Képzeld csak — szólt mosolyogva, — a rossz 
Ervin hova utazott el oly sietve hogy ínég tőlünk sem 

1 ért rá búcsút venni, azt se tudatva hova ment, m* 



Irma hallethalvány lett s oh milyen jó volt az a 
sötétzöld lombozatú fíikus telep és azok a nehéz selyem 
függönyök, hogy árnyba borították arczát s Ákos nem 
vette észre a gyilkoló kin éles kifejezését vonásain 
mélyet a szegény leányka, érzett. Nem tudta, hogy pár 
szavaival egy szép álomnak vetett örökre végett, hogy 
ez az odavetetett pár mondat talán egv ifjú élet ta-
tavaszát tarolta le mindörökre. 

Gondtalanul íütyörészve hagy ta el nővérét ki' egye-
dül maradt/ egyedül sajgó bánatával. Magasom tudta 
mit értett; 

Valami végtelen kinos fájdalom szoritá össze szi-
vét s önkénytelenül is az Íróasztal elé lépett, leült a 
kis kerek székre s arczát kezeibe temette. 

Most már minden világos volt előtte. Tudta mi-
ért nem kereste fel Ervin a zajos mulatságokat tudta 
miért töltötte minden estéjét fivére és az ő társaságá-
ban. Hiszen ő csak „Kis leány" a kire az a ragyogó, 
hódító, boldog ős büszke bájos nőf Ervin meunyasszo-
nya nem lehetett féltékeny, a ki a szép ifjúnak nem 
yolt semmi Csak egy jó gyerek, egy kis barátnő, a ki-
vel olyan jól ellehetett fecsegni a hosszít téli estéket. 

Mégegyszer megnézte Kazáry arczképéfc rajongó 
tekintetével melyben összes szerelme, csalódása, fájdalma 
és a néma vád panaszhangja, öszp^nfosulfc, még egy-
szer oda hajtotta lázasan lüktető homlokát a fénykép 
aima üveglapjához s azután oáaomlott az Íróasztalra s 
zokogott hosszan, keservesen, mint, csak egy fiatal lány 
tud zokogni, a ki minden ábrándiát minden álmát min-
den álmát, minden reményét sírba temette. 

Az alkonyuló nap végsugarai oda vetődtek a 
szép halavány gyermek arcára „idegesen remegő ajka-
ira, melyek a lemondás" a végtelen keserv hangján csak 
két szócskát tudtak még susogni, két rövid szót, melyben 
azonban az ifjú sziv összes boldogtalansága, összes bá-
nata benne foglaltatott: bucsu nélkül . , . . . 

Ange Pitou. 

hazájukban, gyermeteg kézzel, bizonytalanul utánozni 
kezdték Kómát. S az utánzásba lassankint hol «vegyí-
tették nemzeti jellemöket, A kiket Kóma uughódiíol.t 
fegyverrel, azok most felszabadították magokat a Kó-
mától eltanult eszmék révén. Oh, hódítottak már Kómá-
ban ők i s ! Mikor a consulok először vittek fogoly 
germán-nőket a Capitoliumra triumphiisukon, akkor 
hódítottak először Kómában a Barbárok. A barna 
rómaiakat meghódította a foglyok fején ragyogó arany 
hajkorona. É s Róma ifjai, az elpuhullak, a gyöngék, a 
keiidŐzöttek, a lángolók, a leányosak, meghódoltak 
Éjszak leányai előtt, a kik épelc és hatalmasak voltak, 
erősele hidegek, tiszták s szinte férfiasak. Férfiaik is 
lenhajuak, kékszemüek, edzettek, tiszta életűek. A 
fejlődő nemzet ideálja az egész nép. És Jent, délen, a 
régi, büszke Kóma naponként hanyatlik. Cirkuszaiban 
a csőcselék mulattatására foly az idegen rabszolgák 
véve, a kiknek a családja otthon árván marad, nem is 
tudja, mikor. És egyszer csak" a falak előtt állnak áz 
idegen csapatok, számot kérni a kiontott vérért. A 
Marcus Aurelius te Traianus óriási oszlopain felfutó 
relM'ek még hirdelik a légiók győzelmét, do igazában 
már nincsenek légiók; győzelmeiknek csak a híre van 
meg. 

Időjárási jelentés 1900. jun. 9-15-ig. 
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Plenczner Lajos. 

A 
( I r t a : Dr . Borovszky Samu. A N a g y Képes Vi lágtör ténet 

IY. kötete.) 

Tizenkét századot jelentett az a tizenkét saskeselyű 
melyeket .Romulus látott aznapom midőn testvérével 
Rómán, madárjóslással osztozott, A tizenkét század 
elszállotí, és a keselyük aranyos képe b-töredezett a 
légiók sigimmaiiól. A hátráló légiók nyomában bőrbe 
öltözött, félvad barbárok nyomulnak át a félszigeten. 
Nemzetnyi rajok vonulnak nyngotnak. És majdnem 
mind végig pusztítnak Itálián. De Itáliát nem lehet 
elpusztítani. Megvédik régi nagyságának emléke s 
örökös dicsőségé. Romjai tiszteletet parancsoltak; ege, 
gazdagsága elbűvölte a hóditókat. Mintha egyik sem 
tartotta volna méltónak magát arra, hogy ezen a földön 
megtelepedjék; mind visszavonultak. Egy sem szállott 
meg itt; mint Galliában. S a visszavonuló nemzetek 
mind gazdag zsákmányt vittek magukkal: vitték a 
civilizációt, a művészetet, az állami nagyságnak és az 
egy népfaj összetartozóságának fogalmát. Es otthon, 

A népvándorlás hullámai körülcsapkodják Kómát. 
De Róma megálJ rendületlenül. Hatalma sem cfökken-
A baibárok, a kik széttörtek koronáját, most tőle 
kérnek koronákat saját fejedelmeiknek. Az idők meg-
változtak, de az uj korszak jelvénye megint csak Róma 
hét halma fölött ragyog, azon az izzó, déli égen, melyen 
egyszer a tizenkét keselyű repült. Az ó-kor világhatalma 
a császárság, megdőlt, de az ujabb kor világhatalma, 
a pápaság, annak a romjain épiil fel, mintahogy a 
keresztyén templomok a pogány szenílielyek köveiből 
épülnek. A nem római népek összetörték a császárságot 
elvették birtokait, s most megerősitik a pápaságot* s 
megvetik az egyházi állam alapját. Barbár nemzetek, 
a kik még nem tudták, mi volt a római császárság, 
megbuktatták azt, — s keresztyén fejedelmek, a kik 
már nem tudhatták, mi volt az, újra életre hivták, még 
haiahnasabban. Koma Itália fölött uralkodott, a provin-
ciák óriás birtokait hol* megnyerte, hol elvesztette, a 
pápaság az egész világ feje, s napról-napra téri hódit. 
A régi Róma HelJas műkincseivé] büszkélkedett, az uj 
Kóma, a pápaság Kómája, uj. nagy művészetet teremt. 
E s a hét halmot beborító kék ég még szebb napokat 
lát, mint látott valaha. Mert a császárok pompája nem 
nagyobb a bibornokokénál, a kiknek mindegyike, egt'-
egy császár. S a szép római nők levetik könnyű fehér 
lepleiket, és tarka ruhákat öltenek, ezerszinbe játszót: 
fekete hajukat fehér kendővel takarjak, csak szemeik 
fénye maradt a régi, leigéző, elrejthetetlen. És a pápai 
udvarban egy Rafaellö nevii m ű v é s z e gy í 1 yen t ar k a -
ruhás italianát másol le, mikor Madonnát akar festeni. 
A vatikán udvarán látja meg őf, a mint gyermekét 
magához szorít ja; hirtelen levázolja egy hordóra, s 
nemsokára a Madonna della sedia nemes lelke ragyog 
a vásznon, Feléled a régi építészet is, csakhogy bol-
tozatossá fejlik ; de a gyönyörű oszlopsorok megmarad-
nak, s Bramante olyan két oszlopsort épít a San Pietró 
elé, a milyennél különbet Trajanus fóruma sem látott. 
És felébred a legklasszikusabb művészet is. a szobrászat, 
s az uj anyagba a regi forma ömlik. Michel Angelo 
Krisztust gladiatornak faragja., a Végitéleten Oaesar-
typusnak festi. Az erő leghatalmasabb kifejezője a 
nagyságot az erő ősi kéjeivel fejezi ki. 

Ehhez a fényes korhoz egy sötétebb, homályosabb 
zavarosabb vezetett, a népvándorlás kora. Ennek a 
nagy művelődéstörténeti útnak a történetét irta meg 
Borovszky Samu, az er£s ítéletii, finom tollú, ismert 
történétiró. Régebb idő ótá úgyszólván egész munkás-
ságát ennek a kornak s a hazánk földjén átvándorló 
népáradatok tanulmányozásának szenteli. E munkássá-
gáért választotta őt levelező taggá az Akadémia. Mostani 
kötetében mintegy összefoglalta eddigi mnukásságának 
eredményeit, ily hatalmas kötet (580 oldal) igy meg-
írva csakis alapos, régi munkálkodás eredménye lehet. 
Különösen becsessé teszi a kötetet az, hogy a magyar-
országi viszonj'okat örökösen szem előtt tar t ja ; snagy 
gonddal éa igen érdekesen foglalkozik azokkal a népek-
kel, a malyek hazánk földjén jártak és telepedtek meg 
Az Illusztrációk közt is sok a magyar vonatkozású, 
majdnem minden ott van ebben a kötetben, a mit az 
idők vihara megkimelt számunkra. Külön is ki kell 
emelnünk két gyönyörű szines képet, L"hel vezér 
kűrijét, és a pécsi ó-keresztyén cubiculum (sirkanira) 
kopottságában, avatagságában gyönyörűen reprodukált 
falfestményét. Borovszky e könyvével bébizonyitotta, 
hogy tudós volta mellett mti vés ¿i érzékű ember is, s 
bebizonyította, hogy komoly könyvet is lehet élvezete-
sen irni, magyarul is, A vaskos kötetben ezenfelül 

Groldziher Ignáctól, a vilaghirü orientalistától van egy 
hosszabb tanulmány az ő főtárgyáról, az iszlámról. 
Fölösleges emlegetnünk, hogy a mi irodalmunkban mily 
nagy héz ,got pótol ez a jeles essay, melynek Íróját 
világszérte a legjelesebb orientalistának tartják. A 
ke eti tudományok nagy lexikonának is ő̂ a megválasz-
tott szerkeszrője. 

A kötetet tömérdek szövegkép disziti s nagyszámú 
szép melléklet (vagy 90 drb); s azonfelül 12 szines, 
amelyek közül kettő iszpaháni és az Omár mecsetét 
mutatja, A többiek az európai történnie* illusztrálják. 
Ez a Nagy Képes Világtörténetnek IV. kötete, inely-
lyel a 12 kötetre tervezett nagy miinek második része 
a középkor kezdődik. Az első három az ó-kor kelet, 
népeivel, Görögországgal és a rómaiakkal foglalkozik. 
(Egy kötet á ra diszkötésben 8 írt, Kapható minden 
hazai könyvkereskedőnél A kiadóknál (Révai Testvérek 
írod. Int, Budapest. VI1L, Üllői-ut 18.) részletfize-
tésre is). 

A magyar gazda k incses háza. A in. kir. 
földmivelési miniszter megbízásából összeállította Tói> 
may Béla miniszteri tanácsos. Ara 1 korona. Lelkészek 
és tani tök ingyen is megkaphatják, ha ez iránt a föld-
mivelésűgyi m. kir. minisztérium IV. főosztályhoz for-
dulnak-. Tulajdónképen 18-an irták e több mint 350 
oldalra terjedő munkát. Ép ezért vannak közte igen 
sikerűit fejezetek, de vannak szerényebb becsüek is. 
Hivatása e munkának népszerű nyelven előadni mind 
azt a mit a magyar kisgazdának hasznos tudni. Benne-
is van az egész mezőgazdasági tudomány, egyes tejeze 
tökben remek tömörséggel megírva, más fejezeteiben 
épen a rendelkezésre álló sziik hely miatt nagyon is 
kivonatosan közölve. Nagy haladás, hogy nyelvezete 
korántsem émelygős parasztos, hanem értelmes, egy-
szerű, világos. A hajdani „Kis-tükör" modern köntösben, 
Teljesen lelkészeinknek ós tanitóinknak van irya, 
de ezek valóban vétkeznek, ha meg nem szerzik. 

M 

Életbiztosítás, 
Biztosítási ügynök: Ezen tarifa szerint minden 

hónapban 30 koronát fizet, és amelyik kettőjük közül 
életben marad, az kapja meg az egész tőkét. 

Bálint uram: Ez néköm nem tetszik. Olyan tarifát 
mulasson az ur, akiben az asszony hal inog .elsőbb. 

A csók következménye . 
Hölgy: Ön is osztozik az orvosok ama nézetében, 

hogy a csók veszedelmes? 
Ur : Persze hogy osztozom! 
Hölgy: És miféle bajok származhatnak belőle? 
U r : Házasság. 
Elszólta magát . 
Báró: Az én orrom egyre vörösebb lesz; ennek 

bizonyosan az erős borok az oka. 
Inas : Igen. Én mindig intettem m é l t ó s á g o d a t . . . 

már az én orrom is kezd vörösödni. 

— Miért dob ön 20 fillért a zóne-automatába ? 
Hiszen csak 10 fillér az ára. 

— Hát hogy szebben muzsikáljon. 
A jő feleség. 
— Látod, én olyan feleséget szerettem volna, a 

ki néma, vak és süket. 
— Csak nem talán ? 
— De igen. A ki vakon követi az urát, némán 

engedelmeskedik neki, és a kinél az udvarlök csupa 
süket fülekre találnak. 

A szokás hatalma. 
— Derék ember az a Kolin Adolf: mindenkiről 

csak jót mond. 
— Megszokta. 

? 
— Hiszen kőfaragó és főleg sírfeliratokat farag, 
E g y kis félreértés. 
Ifjú (a zsebébe nyul, hogy költeményét elővegye) : 

Múzsámnak legújabb gyermeke tegyen róla tanúságot, 
mennyire imádom kegyedet 1 

Gizike. — Mi a z ? ! Önnek gyermeke van s engem 
akar elvenni ?! 

A mi elpusztithatlan. 
— Ejnye, már megint bepálinkázott? í íem tudja, 

hogy a pálinka hatása romboló és mindent elpusztít ? 
— - Tudok én valamit, á mit nem tud elpusztítani! 

Üt ? 
— A szomj ma\ 
Kedves. ^ 
Rabló (az áldozatához): Csak 15 , W m i ialáltám 

magánál, de adok nyugtát 150-ről, hogy hadd hnneeghes-



Cselédkérded. 
Zsuzsi.: Nagyon köszönöm a nagyságának, hogy en-

gem főzőisTíoJába küldött. Itt van már H bizonyítványom; 
Nagysága (magában): Megoldó' tam a eselédkérd é<t 

Most van jö szakac nőm. 
Zsuzsi: Azt mondta az ígaz&atóné nagysága, hogy 

most még szakácskönyvére is van szükségünk, mer ané'-
kíll mindent elhibázhatunk. 

Nagysága : Jól van, Ví-szekszitkác^köny vet mngrtnu1 

Zsuzsi ; Köszönöm, nagysága, de legyen szives, já-
rásion iskolába, hol megta ni tana k a b-uiiv. 

NYJLTTÉR. 

Minthogy a tavasz előrehaladásával csecse-
mőt, 'gyermekeket és felnőtte1; egyaránt fenyeget a 
járványok veszélye, ismét csak a minden alka-
lo.nmal hálásan fogadott 

M O H A I 

vizének használatát ajánljuk. Egyrészt mei t olcsó 
igen kellemes és tiszta ivöviz levén a tavaszi és 
nyári évszakokban kedvelt élvezetszc-rként .szere-
pel, másrészt, mert dus szénsavtartalmánál fogva 
specificüs övószer is a tiphus, cholera és a gyer-
mekek tiphoid-szeru tavaszi-nyári hasmenése ellen. 
Ehhez járul még, liogy a csecsemőt is megvédi az 
ilyenkor nagyon veszélyes hurutos bélbántalmak 
ellen, mig szöptatója e viz használata folytán 
nagyon kedvező és össztételű és bőséges tejet 
nyer. A már meglevő gyomor- és bélhurutót gyer-
mekeknél és felnőtteknél gyógyít ja. Kellemesen 
hatván be szénsavánál fogva a gyomor és bél 
idegeire; a gyermekek lázas megbetegedés él 
pedig néiknlözhelelen, hűtő hugyhatő és a szom-
jat csillapító hatásánál fogva. 

— = Kedvelt borviz, = — 
A mohai Ágnes forrás 

kezelősege. 

Foraktar: 

e s h u t y L. 
cs. és kir. udvari szállító 

BUDAPEST, Y., Erzsébet-tér 8. 
Kapható minden gyógytárban, fűszer 

kereskedésben és vendéglőben. 
Helybeli föraktar: 

Csapó Soma füszeriizletében ugyanitt kapható 
Kőbányai Királysörföző részv. társaság. „Király 
söre" a mely legjobb kellendőségnek örvend. 

7 — 2 4 . 

E rovatban közlöttekérfc nem váJlal felelőséget a szerlc. 

S z á l l í t : "M 
O homoki fehér 

boroka' 'v és minőség szerint 
22—2i—2S—3J—36 íbn.itért. - • -•• 

Ké tsze r fe j t e t t h o m o k i ü j - b o r o k a t 
18^20—22—24—26—28' forintért. • • 1 J > 

T ö r k ö l y - p á l i n k á t 70—75-̂ -so forintért. : 

H o r d ó t is ad és eladási árban vissza ís veszi azt. ; . .. ... .«jS 

/ Tessék borárjegyséket kérni /— • - ===s 
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