39. szAu. 1912. 59. ÉVFOLYAM,

796

TUDJA

azt manapság mindenki, hogy a
legrégibb időtől származó viszketegségi bőrbajok és izzadás
ellen csak az: ccErényi Ichthyol Salycil» bizonyult tel¬
jesen megbízhatónak. Ki tudja,

VAN-E
MÁS TÉMA

KINEK
van igaza? Annak-e, aki 4 4 fil¬
lérért vesz egy valódi Diana.
sósborszeszt, vagy ki ugyan¬
ezen összegért vesz egy Dianasósborszesz utánzatot.

az egész országban, mint az a
csoda, hogy valódi Diana-krém,
Diana-szappan és Diana-púder

VAN-

nak emberek, akik évek óta a
valódi Diana-sósborszeszt

hányviszketegségesemberhasználná szívesen az ccErényi
Ichthyol Salycil»-t, ha bir¬
tokában lenne ennek a hirde¬
tésnek;

mint étvágygerjesztőt czukorra
cseppentve mint elsőrendű házi¬
szert használják. Ezeknek

SZERKESZTŐ

40. SZ. 1912. (59, ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda: IV. Vánnegye-ntcza 11.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-utcza 4.

Egyes szám
ára 40 fillér.

HOITSY
Előfizetési
leltetelek:

BUDAPEST, OKTÓBER 6.

PÁL.

l Egészévre _ — 2O korona.
[ Félévre _ . _ 1O korona,
} Neg¥<!dévre
6 korona.

A < Vilagkróiiiícd»-val
negyedévenként l koronával
több.

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

IGAZA?

NINCS

fillérért kapható. Tömegesen ve¬
szik mindenütt a Dianát, mert
köztudomású, hogy még gyer¬
mekek is Diana-szappannal mosakosznak és Diana - krémmel
ápolják kezeiket. Legények és
leány ok csak Dianát használnak
a legkisebb falvakban is. Ezelőtt
egyesek,akik lábizzadásban,kézizzadásban, hónalj izzadásban mindenki ártalmas glicerin,
szenvedtek és mit sem tettek kremzelesz, vazelin, tejkrém¬
féléket használt kezeinek és arellene. MaJi
czának ápolására, most már 50
fillérért Dianát vesznek. Szeplő
és pattanás egyedüli ellenszere.
olyan lény a világon, aki meg¬
tűri arczon, kézen, vagy a test
bármely részén a bőrbántalmat.
Igaz, hogy akadtak ezelőtt

EŰZTÜN
MAR

vége ennek az időnek. Mert a
valódi ccEréhyi íchthyol
Salycil» néhány nap alatt
tökéletesen megszabadítja az
embereket a fent leírt kelle¬
metlen bőrbántalmaktól;

SEMMI
sem bántja az emberiséget anynyira, mint a viszketegség, börbántalom, kipállott testrész,
hónáljizzadás, lábizzadás és az
ezekhez hasonló bőrhibák. Ép¬
pen 'ezért rendeljen egy nagy
doboz eredeti: E r é n y i Icbthyol Salycil-t. Ára 3 K.
Főraktár: Diana-gyógysz.,
Bpest, Károly-körút 5.

Mindenütt kapható. Egye¬
düli készítő: Erényi Béla Diana¬
gyógyszertára, Budapest, VII.,
Károly-körút 5. Postán leg¬
kevesebb 3 koronás megren¬
deléseket szállítunk.
Csak

DIÁKAT
fogadjon el.

illetőleg igazuk van, mert azt
mondják, hogy: a mi biztosaz biztos! E mellett még mint
legjobb maszirozószert hasz¬
nálhatják hülési fájdalmaknál.

DE MONDjak azt is, hogy a leghevesebb
fogfájást is megszünteti.

EGÉSZ
kötet köszönőlevél igazolja,
hogy munkás emberek, irodai
alkalmazottak, szellemileg meg¬
erőltetett egyének, ügy napköz¬
ben, mint lefekvés előtt maszsziroztatják Diana-sósborszeszszel fáradt tagjaikat.
Kicsi, nagy férfi, nő,

PÁRTATLANUL
szegény és gazdag egyaránt fel¬
sóhajt: Diana-sósborszesz
első segítség a házban.

Minden nőnek felhívjuk
4 4 filléres üvegekben az
figyelmét a Diana-púder hasz¬ egész országban mindenütt kap¬
nálatára. Eredeti dobozokban ható.
50 fillérért mindenütt kapható. Vigyázzon jól a hamisítványokra.

Franklin-Társulat nyomdíja, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. nám.

Jelfy Gyula fölvétele.
NYÍREGYHÁZI

KOSSUTH-SZOBOR
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ROZSDA
Irta Szende-DárdayOlga
«Eichard unokaöcsém a legkellemesebb és
Eita igen hálásan fogadta az olvasmányokat, Bita fesztelen, barátságos modora által felbáto¬
bár magában kissé csodálkozott, hogy egy ko¬ rítva — lassanként levetette s egész szabad ide¬ legfigyelmesebb iiatal ember, a kit valaha is¬
mertem, — szólt a levél. — Áldom a véletlent,
moly férfinak hogy lehet ennyire nőies, szolid, jét a fiatal leány betegszobájában töltötte.
kissé ósdi ízlése. Gustav Freytag, Wilbelm
Sohasem fogytak ki a thémából. Néha ala¬ a mely idehozott. Most végre megtaláltam vaEaabe, Ebner Eschenbach. Csupa igen tiszte¬ posan különváltak nézeteik. Ilyenkor aztán gyonom méltó örökösét.*
letreméltó produktumai a német literaturának, mindegyik buzgón igyekezett a másikat meg¬
Bita sohasem számított valami nagy biztos¬
de azért Bita úgy vélte, hogy manapság, midőn győzni. Lexikonok, szótárak állandóan ott fe¬ sággal Flóra néni vagyonára. Mindig szem előtt
a társadalmat legjobban foglalkoztató vitás kér¬ küdtek a nagy asztalon, a mely a szoba köze¬ tartotta az eshetőséget, hogy közte és a lobbadéseket és problémákat a modern iró-világ pén állt. Különösen egy kérdésben, a világbéke nékony természetű asszony közt kenyértörésre
nagyjai regényalakjában igyekeznek a nagy¬ és a háború kérdésében nem tudtak megegyezni. kerül egy nap a dolog. De azt még sem hitte
közönség szélesebb rétegeinek értelmére hozni, A nyugodt, csendes doktor a veleszületett porosz volna, hogy az ő személye fölött ily nyugodtan
találhat az ember, különösen egy férfi, haszno¬ dicsőség ideáival, nem tudott elképzelni világ¬ eltekintsen.
sabb, érdekesebb és komolyabb olvasmányt a rendet háború nélkül. Az eleven, harczias Eita
— Persze, — gondolta magában, igyekezve
tisztén belletriszkus vagy klasszikus mun¬ pedig a legnagyobb barbarizmusnak és az em¬
józanul felfogni a dolgot, — ez a fiatal Dennekáknál.
beriség fejlődéséhez teljesen méltatlan és az¬ burg a család nevét viseli, férfi is, hát termé¬
A fiatal leány első ilynemű megjegyzése nagy zal összeegyezhetlen, észszerűtlen brutalitásnak szetes, hogy közel áll a gondolat, hogy ő legyen
szöget ütött Eőmer doktor fejébe, ő neki olvas¬ nyilvánította a nemzetek gyűlölködő, vészter¬ az örökös, bár a vagyon bizony nem Dennemányai tisztán csak agyának pihentetésére szol¬ hes egymásra leselkedését.
burg-vagyon, hanem jó magyar Zsarnay-pénz,
gálnak — monda — s azok megválasztásában
Ezen tárgynál azonban kárba veszett • min¬ de hát Flóra néni arra nem gondol. Azután
a fiatal legénykorában megkezdett nyomon ha¬ den érvelés, egyik sem tudta meggyőzni a má¬ bizonyosan hizelegnek is neki nagyban ottan.
ladt tovább s ekként a modern irány egészen sikat.
A mi érthető is. Csak el kell képzelni, hogy
kikerülte figyelmét.
Bita eddig még sohasem ismert komolyan valakinek egy dúsgazdag, gyermektelen nagy¬
Kérésére Eita néhány könyvet följegyzett dolgozó' férfit. Az otthonról ismert, hivatalaik¬ néni cseppenjen a házába . . .
neki.
ban immel-ámmal dolgozó fiatal minisztériumi
Ilyen és hasonló gondolatokkal igyekezett
Gobineau, Shaw, Pierre Loti, Klára Viebig, vagy pláne megyei hivatalnokok, az utazásai Bita leküzdeni a kellemetlen benyomást, a me¬
Helene Böhlau. l iölsche, Sinclair egy-egy művét. alatt megismert nyegle katonatisztek, unott lyet nagynénje szeretetlen levele okozott neki.
Ezen könyvek r.-ndkiviil erős benyomást tet¬ diplomaták s birtokaikat csak amúgy tisztes Talán jobban fájt volna az neki, ha nem lett
tek a fiatalemberre. <!•• megkoczkáztatta azon távolból kezelő földbirtokosok, mind nem vol¬ volna oly szeretetteljes gondoskodástól körül¬
megjegyzés), liogy úgy találta, hogy nem épen tak alkalmasak arra, hogy nagyon imponáló véve.
fiatal leányoknak való olvasmányok.
véleményt keltsenek Bitában a férfihivatás ko¬
Az egész klinika személyzete kényeztette az
- Abban tényleg igaza van, — felelte Eita moly voltáról.
idegen országból jött szép fiatal leányt. Mind¬
ezen kissé bátortalanul eléhozott megjegy¬
Eőmer doktor szívvel-lélekkel hivatásának egyik apácza örült, ha soros volt az első eme¬
zésre. — HÚHX éven alul levő leánynak egyi¬ élt. Lelkesülten jött néha egy-egy érdekesebb leten.
A jóképű kövér gondnokné mindennap
ket sem adnám kézébe. De nem. látom be, sikerült operáczióról, melyet tüzetesen megma¬
személyesen
jött fel megkérdezni, hogy mit
hogy egy érett eszíi komoly leány miért tart¬ gyarázott Bitának. Félrajzolt neki egy «remek»
kivan
enni.
A
kertész meg alig várta, hogy egy
son még mindig Marlittnál és a bibliotbéque keresztmetszetet, a mely által egy «pompás»
rózsa
vagy
szép
szekfűtő kinyíljon. Eögtön szép
rosenál. Miért vonja meg magától az élet meg¬ daganatot lehetett eltávolítani. Vagy pedig egy
értését, a melyre podig neki is nagy szüksége croppant érdekes kinövés» és "kitűnően fej- színes selyempapirba csavarta s felküldte a
«schönes blondes Fráüleinchen»-nek.
lehet, talán még inkább, mint a férjes asszony¬ l«jtl D tályogról tudott referálni.
Gyógyulása is szépen haladt, úgy hogy jó
nak, mert annak van, a ki megvédje, van vala¬
Rita eleinte azt hitte, hogy ezen hivatásos
kije, a ki mögé bújhat, ha valami veszedelem buzgalom kiölte már benne a beteg személye időben az emeleten lévő virágos kis erkélyen
közéig. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy iránti részvétet s hogy a/zok szemeiben már tölthette idejét s leeresztett piros-fehér csíkos
marquise alatt jó levegőben élvezhette a szép
minden frivol könyvet lenyeljen a leány.. .
csak számozott műtétobjektumok.
őszi napok langyos melegét.
- Oh értem, értem és teljesen osztom né¬
Csakhamar alkalma volt tévedését belátni.
zeteit, — szakítá őt félbe Eőmer élénken, — Eőmer dr. egy nap feltűnően halvány és szótEőmer doktor Bita engedelmével itt költötte
csak kissé új nekem mindez, mert eddig nem lan volt. Eita kérdezősködésére elmondta, hogy el villásreggelijét, ebéd után itt szíttá el czigaigen volt alkalmam ennyire önállóan gondol¬ annyira bántja egy egyszerű asszony sorsa, ki rettáját. Este is alig ment már társai közé, ha¬
kodó fiatal hölgyekkel találkozhatni.
későn jelentkezett egy már operálhatlan rák¬ nem inkább Eita társaságában töltötte az időt.
- Persze a fiatal leány fogalma Német- . bajával.
Egészen nekividult ilyenkor és beszédessé
országban elválaszthatatlan a szőke czopf, le¬
vált.
Beszélt az egyetemi diákéletről, a német
- És elgondolni, hogy ha egy félévvel előbb
sütött szem, kávé, kuglupf és vastag fehér ha¬ jelentkezik ez a szerencsétlen asszony, hát biz- fiatal ember ezen feledhetetlen szép idejéről.
risnya kötésétől, — incselkedett Eita.
fosan megmenthetjük, — kiáltá szenvedélyesen Mégmagyarázta szokásaikat, törvényeiket. El¬
Bőmer doktor úgy elpirult bosszúságában, telugorva s az asztal körül járkálva, — akkor magyarázta, hogy egy ilyen Corpsbiuderseliaft
hogy homlokán a széles smissz is kitűzésedet! biztosan megmenthetjük. Négy kiskorú gyer¬ hogy hat még ki a későbbi életre is. Hogy még
- Azt' hiszem, vannak jó oldalai is a szőke meke van a boldogtalannak. És egy haszonta¬ egy fehérhajú öregspr is, ha felköti a festői
ezopfos, lesütött szemű iiatal leánynak is.
színes szalagot keresztbe a mellén, hát bár¬
lan iszákos férje . . .
- Hogyne, — nevetett Eita, — ha az em¬
Fejét két kezébe fogva, halkan, szomorúan mely városban ha beállít a Corpsjának «Verber közülök választ élettársat, akkor könnyű tévé
bindungshausjábai), ott a legnagyobb szivélyeshozzá :
eljátszani Jupiter szerepét Semele előtt.
- És elbocsátani egy ilyen asszonyt azzal a séggel fogják fogadni. Hogy viszont, ha akár¬
milyen késő években valamely Corpsbruder a
- Ha azt nem is, de legalább nem kell egész
nap szellemileg én garde állani, — vágott vissza tudattal, hogy lassú, kínos halál vár reá . . .
becsülettel össze nem férhető tettet követ el,
Bitára
mély
benyomást
tett
a
különben
oly
Rőmer dr. s jóízű kaczagásánál kivillogtak fe¬
meg
fog nála jelenni Corpsjának erster cCbarnyugodt, higgadt modorú fiatal ember szenve¬
hér fogai.
gierterjai)
két másik Corpsbruder kíséretében
délyes kitörése. A kellemes társalgó iránti ro¬
és
el
fogják
kérni tőle a Corps szalagját és jel¬
Eita tűnődve nézte a fiatal ember arczát.
konszenvét őszinte barátság érzése váltotta fel.
vényeit.
Csodálatos, — gondolta magában, — ezek
Görtzing tanár merev és szűkszavú lényével
a németek olyan roppant világosszőkék, annyira is kibékült lassankint. Különösen a mióta BaiBita igen szivesen hallgatta a fiatal ember
világos a szemöldökük, a bajuszuk, az arcz- monda nővér elárulta neki, hogy a tanár uta¬
bőrük, hogy legalább is két hét kell hozzá, míg sította őt, hogy az ágya melletti kis asztalkán friss, színes elbeszéléseit. Annyi életöröm, annyi
czéltudatos ambiczió volt Eőmer doktor egész
az ember ebből a nagy szőkeségből kihámozza mindig legyen egy kis tányérkában befőtt.
lényében, hogy Bita mindjobban megbecsülte
a vonásaikat és megítélheti, hogy tulajdonképen
- Fiatal hölgyek szeretik az ilyesmit, szólt és lassankint mindjobban vonzódott hozzá.
csinosak-e vagy nem?
a tanár úr és kinézett az ablakon, — mesélte
: Bőmer doktor finom, majdnem kissé merész a nővér mosolyogva. — Megengedte nekem azt
A házasságról és a családfő feladatáról is
ivű orrát, friss, szabályos rajzú száját, kedves, is, hogy ezt a virágcserepet behozzam a ker¬ igen komoly nézetei voltak, a melyek annyira
okos szürke szemeit nézve, Eita azt találta, tésztől, - - folytatta a nővér, nagy örömmel különböztek a léha és gondtalan módtól, melyHogy ha eltekint a kissé magas homloktól, hát helyezve az asztalra egy szép rózsatőt. — Ha lyel ezen kérdést eddig pertraktálni hallotta,
határozottan csinos embernek ítélheti, most, ez levirágzott, vihet be .másikat, szólt még hogy lassankint fel-felbukkant lelkében az a
hogy megszokta «azt a nagy szőkeségét*.
utánam. Higyje el, kisasszony, áldott jó ember gondolat, hogy milyen pompás, biztos érzés
Rőmer doktor, a kit nagy és komoly elfog¬ a mi tanárunk, csak hát nem tudja úgy mu¬ lehet — télretéve minden hiú ambicziót — egy
laltsága ritkán juttatott azon helyzetbe, hogy tatni.
ilyen komoly, czéltudatos férfira bízni sorsát.
hölgyekkel ín
- komolyabb társalgást
Flóra tant, talán most, hogy rokonaira talált,
Flóra nénitől gyéren jött levél. A mi jött, még örülne is, hogy megszabadul tőle és szi¬
folytasson. r> nílkiv.;! élvezte a nagyműveltségű
fiatal leányával, folytatott .apró szócgatákat. az is tele volt rokonai dicséretével. Utolsó vesen adna egy kis kelengyét vagy csekély
volt egy passzus, a-meiy keserű mo¬ hozományt. '
Természettől fogva kissé tartózkodó modorát — levelében
solyt csalt ajkaira.
Gondolataiban végigképzelte, hogy vájjon
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mit mondanának otthon ilynemű eljegyzésének
- Épenséggel nem; igen értem, hogy rosz- Ép i-itt volt a férjem és . . . és nagyon
hírére.
haragudott és goromba volt,, mert a gyerek szúl eshetett neki.
Édesanyja, a ki leánya számára még most is nem fiú ! Leány a szegényke és még pedig a
— Bah, ezt csak nem mondja komolyan.
fényes jövőről álmodozott, semmi esetre sem harmadik. Pedig én nem tehetek róla ! Úgy kí¬
- Hogyne. Mégis csak más egy fiú, mint
volna elragadtatva egy polgári származású vántam és annyit imádkoztam, hogy fiú legyen. egy leány, — erösködött a doktor, állat gallér¬
kezdő orvos vő által. Agatha hosszú sárgás
A szegény asszony ismét a párnákba fúrta a jába ásva és fejét rázogatva, mialatt kicsiny
fogait meg szinte látta, a mint gúnyos mo¬ fejet.
szőke bajuszát czibálgatta.
solyra széjjel vont keskeny ajkai közül előtűn¬
- Férjének talán nagy birtokai vannak,
Bita bosszúsan tekintett félre. Nem tudott
nek. Hát még a Hadházy Hattay Bardóczy- hogy olyan nagyon kivan fiúgyermeket?
ránézni. Még soha ilyen nyárspolgáriasnak
leányok hogy fintorgatnák az orrukat. Csak
Az asszony felemelte a fejét s Bitára bá¬ nem látta, mint ezzel a — mint magában ne¬
Boris értené meg őt.
mult.
vezte — hirtelen felsrófolt családi fejjel.
Eita tovább szőve gondolatait, elképzelte ma¬
- Birtokai, oh ! — csak intett kezével.
- Talán az is helyes és jogos, hogy ilyen¬
gát egy kicsiny csinos lakásban, egyszerű, sima
- Vagy talán utolsó a családjában? Talán kor a beteg asszonynak jeleneteket csináljon
csíkos ruhában, holmi varrással kezében az kihal a név, ha nincs fiúgyermeke?
a férje?
asztalnál ülni, a függőlámpa szelid fényénél.
- I wo ! — volt a felelet a párnák közül.
- Azt nem mondom; mindenesetre helyte¬
Férje egy nyirottfejű kis fiúnak segédkezik a
- Aha, akkor valószínűleg gyára vagy nagy len, bár tekintve a férj felindulását, me.gboleczketanulásnál. Egy simafejű szőke czopfos üzlete van, a melyet fiára akar hagyni? csátható.
kis leány pedig nagy szuszogással vesződik a szólt Bita azon biztos hiedelemben, hogy most
Bita nem válaszolt semmit. Félrekapta a fe¬
kötőtűivel. Béke és nyugalom . . .
eltalálta az igaz okot.
jét és egész nap bosszús maradt.
- Ej, dehogy, — felelt a fiatal asszony, «Ha valaha férjhez mégy, vigyázz, hogy
Körülbelül egy hétre ezen esemény után,
olyan emberre bízzad életed sajkáját, a ki kor¬ a férjem gimnáziumi tanár.
Eita az erkélyről látta, hogy Frau Müller egy
- Gim . . .
mányozni tud.» Anyjának ezen szavai jutottak
Schwester segítségével, halványan, inogva ko¬
Bitának torkán akadt a szó.
eszébe.
csiba száll. Ölébe adják a csecsemőt, melléje
E perczben újra kinyílt az ajtó és egy dur- tesznek egy kis csomagot. Frau Müller elbú¬
Eőmer bizonyára jó kormányos volna . . .
így esett, hogy Eita az ép e perczben az er¬ czás képű cselédleány betolt rajta két hat és csúzik a Schwestertől, feltekint az erkélyre s
kélyre lépő Eőmer doktor láttára mélyen elpi¬ négy év körül lévő kis leányt.
megismerve Bitát, kezével bágyadtán integetve,
A két gyermek anyja ágyához futott.
rult, a ini némileg zavarba hozta a fiatal em¬
bágyadt mosolyra vonja széjjel halvány, verte¬
— A babát akarjuk látni, a babát! — kiabál¬ ién ajkait.
bert.
Bőmerre is rendkívül mély benyomást tett ták mind a ketten.
Kevéssel ezután Eőmer doktor reggeli láto¬
- De Lene, - - szólt az asszony a cseléd¬ gatását tette Eitánál.
Rita. Olyan volt az előkelő szép leány többi
hölgyismerőseivel összehasonlítva, mint egy hez, rosszalólag igazgatva a kis leány ruhá¬
- Láttam ép az imént kikocsizni Frau Mülmagasszárú büszke egzotikus virág egy csomó ját, — egész piszkos gallérkák vannak a gyer¬ lert, — beszélte Eita, — hát szabad neki már
mezei virág között. Hogy ez a szép virágszál mekeken és Annchen ruháján hiányzik két felkelni ?
- Frau Müller nem kocsizott ki, hanem
feléje hajolhatna, arról csak lopva mert ál¬ gomb.
Lene felkapta leszegett fejét.
haza kocsizott. És a mi a felkelést illeti, hja
modni.
- Bizony jó lesz, ha az asszonyság mi¬ persze hogy jgbb lenne, ha még fekhetne egy
Bita már néhány napja minden reggel egy
fiatal asszonyt talált az erkélyen, a ki egy hamarabb gyermekleány után néz. Én teszek, pár napig. De hát ha muszáj volt felkelnie.
— Muszáj ? Ugyan miért muszáj ?
kosárszékben ülve, gondosan betakargatva ol¬ a mennyit tehetek, de nekem is csak két ke¬
— Na mert otthon a férje már kívánta, hogy
vasgatott. Beszédbe elegyedve vele, Bita meg¬ zem van. De aztán kikérem magamnak, hogy
tudta, hogy a fiatal asszony hirtelen támadt valami olyan félig gyermek parasztleányt tes¬ hazajöjjön. Ott van még a két másik gyermeke
is, háztartása.
vakbélgyulladás miatt került a klinikára. Hogy sék fogadni, a kit aztán még én tanítsak be.
A
két
gyermek
ezalatt
összeveszett
a
kis
Bita kerekre nyilt szemekkel bámult az or¬
ezen baj igen roszkor jött, mert a fiatal aszszony épen harmadik gyermekének születését tálka maradék befőttön, a mely az ágy mellett vosra.
a szekrénykén állott. Azon hajbakapva, visívárta.
- De doktor, csak nem lehet kívánni ettől
tozni
kezdtek. A tálka leesett, eltört s a befőtt
— A tanár úr reméli, hogy nem kell operáa
szegény
legyöngült asszonytól, hogy most
czióhoz fordulnia, — beszélte a fiatal asszony.— leve szertefolyt a padlón. Az eddig csendesen dolgozzon, vesződjön? Micsoda egy férj ez a
Ah Istenem, oly roszkor jött ez a baj. Otthon alvó újszülött felébredt és kicsinységéhez képest Müller ?
annyi dolgom volna s itt kell ülnöm tétlenül. rengeteg erős hangján ordítani kezdett.
- Tja, olyan férj, mint minden más férj.
Bita ijedten intett a Sehwesternek, mire az
Egy éjszaka Bita vérfagyasztó sikoltásra éb¬
Egy
egyszerű polgárasszony nem kényelmetesredt, melyet állatias, hosszan nyújtott panaszos gyorsan kitolta a széket az ajtón s onnan kedhetik és nem ápolgathatja magát, mint va¬
visszanézve,
kiparancsolta
a
morgó
cselédet
és
hangok követtek. Bita reszketve ült fel ágyá¬
lami grófné. A családban mindegyiknek meg
ban. A folyosón jövés-menés hallatszott. Bőmer a sivító gyerekeket.
van a maga feladata. A férj küzd a családért,
Bita
még
egészen
az
épületes
jelenet
hatása
doktor szava' parancsokát osztogatott. A szom¬
alatt állott, midőn Eőmer doktor kilépett hozzá az asszony a családban.
szédos teakonyhában meleg vizet forraltak.
- Mindez nagyon szép, de nem hiszem,
Végre még egy az előbbinél is rétaesebb si¬ az erkélyre.
hogy sokat ártott volna Herr Müllernek, ha
Jó
reggelt,
hogy
aludt?
.
.
.
Igazság,
ma
koly verte fel a különben oly csendes folyosó
nem alhatott valami jól. Egy kis zavar, a gólya feleségét még vagy egy hétig itt hagyja s ad¬
éjszakai csendjét.
dig egy kicsit nélkülözi a kényelmét s este a
Bita homlokát kiverte a hideg verejték. Besz- túlbuzgósága . . .
helyett, hogy elmegy a Stammtischjéhez, hát
kető kezekkel kereste a falon a villamos csengő
Bőmer doktor, nevetett, egészséges fogait mu¬ inkább otthon ülne a gyermekei mellett.
gombját.
tatva.
Eőmer doktor roppant fölényes ránczokba
- Az Istenért Schwester, mi történt? Eitát bántotta ez a nevetés.
szedte csinos, finom arczát.
kérdezte borzadozva az elősiető Swestertől.
- Ilyesmit nem lehet tőle kívánni, — ve¬
— Igen, rettenetes volt! Szegény asszony.
- Oh, ne tessék felizgulni. A 39-es szobá¬
tette oda mély meggyőződéssel.
Bita
visszaemlékezve
az
éjszaka
hallott
ré¬
ban a fiatal asszonynál elsiette magát a Gólya.
Bita nem felelt semmit s révedezve nézte az
mes sikolyokra, összeborzadva temette arczát
Minden rendben van már.
előtte álló férfit. Képzeletében látta, mint vál¬
kezeibe.
- De hiszen borzasztó volt . . . Nem tör¬
- No, no, nem volt semmi baj, — veté oda tozik át a csinos, karcsú alak nehézkessé, pottént baja a fiatal asszonynak?
könnyedén a doktor. — Az asszonyok persze rohossá. Látta azokat a kétségbeejtő ránczokat
- Nem, nem, semmi. Egész normális szülés kiabálnak ilyenkor, akár nagy a baj, akár kicsi. a most oly gondozott öltözetén, kabátján, nad¬
volt. Szerencsére igen gyorsan ment. A doktor Na ja, természetes. Hiszen a tyúk is kodácsol. rágján, a melyeket oly kegyetlen realizmussal
úr igen meg van elégedve. Nyugodjék meg csak.
Bitát elfutotta a méreg.
adnak vissza a német élczlapok. Látta a máris
Jó éjt!
.— Ejnye de könnyen beszél. Azt hiszem, ha kissé magas homlokot fényesen, kopaszán s a
Ezzel a Schwester ismét dolgára ment.
a férfiaknak kellene mindezt kiallaniok, hát szemüvegek alatt azt a fölényes, öntelt pillan¬
"Minden rendben van . . . Egészen normá¬ régen kihalt volna már a világ.
tást, a mely jellemzi a középosztálybeli család¬
lis . . . » Bita összeborzadt. Eettenetes az aszBőmer arcza elkomolyodott.
apát. «Der Mann» teljes nyárspolgárias glóriá¬
szony sorsa, ha ez normális . . . és hány száz
— A férfinak más feladatai vannak : el kell tar¬ jában.
asszonynak, dehogy, ezernek kell mindezt ma¬ tania családját és meg kell védenie a hazáját.
Látta mögötte lihegni a teljesen formája¬
gára vennie egy nem szeretett, sőt utált férj
- A családeltartás még hagyj án, azt még vesztett fáradt asszonyt, azzal a reménytelen,
mellett! . . .
elfogadom ellenérvnek, de a haza megvédése — üres tekintettel szemeiben, hiányos fogai felett
Másnap, midőn a Schwester eljött, hogy az ugyan kérem, hagyjon el vele. Száz meg száz szorosan összeszorított, színtelen ajkaival. «Das
erkélyre tolja a tolószékkel, Eita tudakozódott férfi születik, él és hal meg, a nélkül, hogy Weib.»
nála, mikor lehet már meglátogatni a fiatal csak egy gyüszünyi vért ontana a hazáért. De
Bita összerázkódott. A még nemrég lehetsé¬
anyát.
hagyjuk ezt, - - tévé hozzá, hogy más fordula¬ gesnek kontemplált kép — a függőlámpa alatt
- Oh, akár ma is, ha kívánja.
tát adjon a társalgásnak, — mondja meg in¬ egybegyűlt békés család - - végkép visszame¬
Eita intett s a Schwester a 39-es szoba felé kább, hogy hívják az új honleányka apját?
rült a semmibe.
tolta a kerekes széket.
- Müller, Franz Müller! — feleié a doktor.
Eita már néhány nap óta nyugtalankodott,
Ép mikor az ajtó elé értek, az kinyílt és
Eita hangosan felnevetett.
mert édesanyjától már huzamosabb idő óta
— Müller ? . . . Képzelje csak, ez a Herr nem kapott hirt. Az utolsó hir is csak egy kár¬
szemére húzott kalappal egy haragos férfi ro¬
Müller ma jelenetet csinált szegény feleségé¬ tyára vetett pár szó volt, melyekkel Zsarnayné
hant el mellettük.
A Schwester tréfás üdvözlettel tolta be a szé¬ nek úgy, hogy az könnyekre fakadt, azért, mert tudatta, hogy meg van hűlve, nem jól érzi
•«s—•
ket az ajtón. Eita azonban megütődve látta, leánya született s nem fia. Egy Müller kisaszVégre megjött a várt levél, de Agatha írásá¬
szony
egy
Müller
úrfi
helyett.
Nem
nevetséges
?
hogy a fiatal asszony keservesen zokog ott az
val. Zsarnayné meg lévén hűlve, ágyban fek¬
Bőmer doktor komoly, kissé fontoskodó ar- szik, - írja Agatha, - - őt bízta meg, hogy
ágyban.
- Oh, kérem, mi baja van? Miért sir? — czot vágott.
Bitának hirt adjon.
(Folytatáss következik.)
kérdé tőle ijedten.
>#.-..
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s az események titokszerű összefüggését), hogy
Avesnesben ugyanabban a házban szállt meg,
Az érzékeny lelkek sok könnyet hullattak hol nagy Napóleon lakott pár nappal Waterloo
most harminczhárom éve III. Napóleon csá¬ előtt. Kevésbbé emlékeztetett a nagy tradiszár és Eugénia fiáért, ki vad zulukafferek cziókra az, hogy a határhoz már közel eső
dárdájától esett el Délafrikában. A világ tra¬ Lautreciesből egyszerű polgári ruhába öltözöt¬
gikus hőst látott a trónjavesztett császár egyet¬ ten osont ki, míg a templomban ácsolták szá¬
len fiában, a császári herczegben, ép úgy, mint mára a trónszéket, hogy részt vehessen a nagy¬
annak idején nagy Na.poleon gyermekében, a misén. Anyját megelőzve, angol földre mene¬
reichstadti herczegben. A két Napoleon-ivadék kült, ott telepedett meg aztán a trónjavesztett
lelkületében van is valami közös vonás, idegen család Chislehurstban, London közelében.
attól a szentimentalizmustól, melylyel a világ
A császári herczeget polgári, aztán katonai
III. Napóleon fiát ruházta fel. Azt hitték s iskolába, Woolwichba adták. Ekkor vette észre,
mondották, a lelki meghasonlottság vitte le hogy bizony keveset tanult a Tuileriákban, s
az exotikus csatatérre az ifjú herczeget, ki, ha tudásának elég sok hézaga maradt. Hogy a
Szedán nincs, Francziaország császára lehetett felvételi vizsgán mégis kitüntetéssel bocsátot¬
volna ; a bánat az elvesztett fényért, s a remény- ták át a woolwichi királyi iskola tanárai, ez
vesztettség. Aztán múltak az évek, a bona- őt nem hogy meg nem örvendeztette, hanem
partisták trónjelöltje a császár fia helyett Na¬ bizonyos lenézéssel töltötte él az érdemes tes¬
póleon Viktor herczeg, Plon-Plon, a vörös her- tület iránt. Ő sokkal kevésbbé volt megelé¬
czeg fia lett, s a boldogtalan Lulu-herczeget gedve magával, s főkép a matematikai szakban
(mint a Tuileriákban beczézve nevezték) elfe¬ érezte magát gyöngének. A császári herczeg
lejtették. De íme, mikor azt hinnők, senki se korán érett férfiúvá. 1873-ban, egy januári
gondol már az elröppent életre, csak az anyja, reggelen, váratlanul hazaszólították Chisleki örök gyászszal és vigasztalhatatlansággal hurstba. Atyján az előző napon műtétet vé¬
ápolja a chislehursti sírt, — egész nagy kötetre geztek s a császár végét járta. A herczeg már
való felvilágosítást kapunk a császári herczeg nem találta életben atyját. Most már ő volt
pályafutásáról és lelki életéről. Arra hivatott, a család feje, az elvesztett trón várományosa.
hűséges és szeretettel elfogult ember teszi közzé Szerénységből s az egyéniségét jellemző tar¬
e könyvet: Augustin Fiion, a herczegnek hét tózkodásból nem engedte, hogy hivei császár¬
éven át volt nevelője s azontúl is hűséges, nak szólítsák s IV. Napóleonként emlegessék.
meghitt embere.
Maradt, mi volt: a «császári herczeg». És soha¬
Abból, a mit elmond e könyv (Le prince sem engedte meg túlbuzgó hiveinek, - - pedig
Impérial. Souvenirs ét documents (1856—1879. ezek alkották a bonapartista-párt többségét, Paris, Hachette 1912.), látjuk, hogy a császári hogy kalandos politikát csináljanak s roham¬
herczeg nem nagyszabású, mégis derék lelkü¬ mal akarják visszaszerezni a császári trónt
letű egyéniség volt és semmi se állt távolabb nevében. Nem volt hajlandó titkos érintkezést
tőle, mint az az érzelgősség, melyet a világ teremteni meg Mac Mahonnal, a köztársaság
tulajdonított neki. Nem volt benne remény - elnökével, ki III. Napóleon ünnepelt vezére
vesztettség, de távol állt azoktól a vérmes re¬ volt s kiről sokan hitték, hogy voltaképen a
ményektől is, melyekkel hívei bíztak a császár¬ császárság útját egyengeti. A császári herczeg
ság újraéledésében. A császári herczeg - - be¬ bizalmatlan volt. Nem akart belemenni szemé¬
széli Fiion — lelkes, öntudatos gyermek volt. lyes kötelezettségekbe, mert látta, mily nehéz
Tizennégy éves korában tört ki a franczia- helyzetben volt atyja is azokkal szemben, kik
német háború s ő boldogan sietett a táborba részt vettek az államcsínyben s a császári
atyja oldalán. Aztán menekülnie kellett. A sors trónra segítették. Ő tanulni s újra csak tanulni
úgy hozta (Fiion nagyon respektálja a sorsot akart, hogy ha eljön az ideje, képes legyen új
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jlyben ez a kép megszületett, többé nem
József, a festő egy foxterrier hű és kedvesen a mel
fogja
tudni visszaállítani.
ostoba képmásáért 20 korona tiszteletdíjat
Szerencséjére
körülnézett és látta, hogy köz¬
kapott Ez a 20 korona úgyszólván az égből
pottyant le, a mikor József már harmadnapja vetlenül a lába alatt gyönyörű kis tubafa vi¬
rágzik, illatozik. Eögtön megértett mindent,
böjtölt kenyéren és vizén.
Éhes ember pecsenyeszagról álmodik és így a különös látomást, a keleti nő képét és az
nem kell megütköznünk rajta, hogy József a egész lelki proczesszust, a mely benne néhány
20 koronájával egyenesen a vásárcsarnokba perez alatt lejátszódott.
Odalépett tehát a kofához és megkérdezte,
sietett. Mert a vásárcsarnokban van felhalmozva
mi ennek a tubafának az ára. Huszon¬
hogy
sokféle ennivaló. Különösen ősszel, a mikor
ezerféle jóízű, jóillatu és szép színű gyümölcs négy koronát mondott a kofa, de József meg¬
hevert ott garmadában. A gyümölcs nemcsak lobogtatta előtte a húszkoronást, a kofa en¬
olcsó, hanem még meg sem kell főzni, sőt gedett az árból és József egyszerre csak kinn
még az a haszna is van, hogy csendéletté volt az utczán, ölében a tubafával.
Az utczán kissé kijózanodott. Mert újra ott
lehet összerakni, a mi néha újabb 20 koronát
állt, hogy nem -volt egyetlen fillérje sem,
gyümölcsöz.
József végigment a kofák során, alkudott, megint éhes volt mint a farkas és ismét az
válogatott és mindent rossznak és roppant élet gondjai, fekete felhői komorodtak rá.
Hiába illatozott most már a tubafa. József
drágának talált abból az egyszerű okból,
mert egyszer végre pénz volt a zsebében. Más¬ szomorúan lehorgasztott fejjel járt az utczán.
kor az éretlen vaczkor is jól ízlett neki. Most Oda volt minden önbizalma, nem érezte többé
pedig a piros bogyóju chasselas-szőlőre is művésznek magát, hanem csak közönséges, él¬
megvetéssel nézett. A pénz nemcsak az ön¬ hetetlen mesterembernek.
Mégis az a furcsa érzése volt, hogy valaki
érzetet neveli, hanem magától finomítja az
követi és nem tágít a háta mögül. József
ember ízlését.
- Ha sok pénzem volna — gondolta magá¬ megfordult és látta, hogy egy sűrűn lefátyo¬
ban József
drága és szép modelleket lozott nő jár a nyomában.
Önkónytelenül is meglassította a lépéseit,
állíthatnék, finom és jó festéket, kitűnő vásznat,
hód szőrből való ecseteket tarthatnék, a mű¬ vissza-visszanézett, hogy jobban szemügyére
termemet hihdosztáni paradicsommá változtat¬ vegye a nőt. Nagyon előkelő, finom izlésü és
hatnám, sokat utazhatnék, szép szeretőim és hihetőleg vagyonos hölgynek látszott. Ez elég
mindig új impresszióim volnának, tehát ok¬ volt ahhoz, hogy József lemondó • pillantást
vessen rá és kishitüen tovább ment.
vetlenül nagy festővé lennék.
Mennél tovább gondolkodott, annál jobban
A mint a következő utcza sarkán befordult,
érezte, hogy csak szegénysége miatt nem tud és véletlenül hátranézett, megint csak a le¬
zöld ágra vergődni. Szegény városban szegény fátyolozott nőt pillantotta meg. Akármerre
emberek közt élt, a kiknek legföljebb családi ment, a fátyolos nő a nyomában volt. Ez már
arczképre, olcsó csendéletre és hasonló «prak- csak szándékos dolog lehetett.
tikus» dologra telik, József is csak ezeket a
József megijedt. Az élhetetlen emberek gyá¬
műfajokat ápolhatta, mert csak ezen a réven vasága lepte meg. Félt minden kalandtól, félt
kereshetett pénzt.
minden nőtől, maga sem tudta, miért.
A nagyszabású kompozicziói a vázlatkönyvé¬
Hazasietett. Mintha kergették volna, gyorsan
ben, néha csak a fejében születtek meg. Napról¬ befordult a kapujába, főisietett az emeletre és
napra kevesebb kedve volt a művészetéhez, a izgatottan hátranézett.
melyből olcsó iparág lett élhetetlen kezében.
A fátyolos nő szép lassan, de biztosan jött
Teljesen el is züllött volna, ha olykor egy-egy utána, mintha valami ellenállhatatlan erő
váratlan 20 koronás fel nem villanyozza mély vonzaná.
tespedéséből. Ilyenkor visszanyerte önbizalmát,
József egyszerre három-három lépcsőt kez¬
sőt voltak napok, a mikor úgy érezte, hogy dett átugrani, a mi annál nehezebben ment,
akár Greco magaslatára is föl tudna lendülni. mert az ölében a tubafát czipelte. Végre
Már nem gondolt az evésre, pedig a vásár¬ Józsel fölért az ötödik emeletre, míg a hölgy
csarnokban járt, hanem művészi tervek zsong¬ csak a harmadikra jutott föl.
tak a fejében és anélkül, hogy észrevette volna,
József beugrott a szobájába és lélekzetét
de talán mégis intuitíve arra vette útját, a visszafojtva várta, hogy mi lesz.
hol a virágos kofák sorakoznak egymás mellé.
Kopogtak az ajtaján.
Fűszeres illatok vonzották arrafelé. Jószagú
József önkénytelenül és gépiesen ajtót nyitott.
levegöfoszlányok suhintották meg az arczát és
- Bocsánat - - szólt egy halk női hang
a saját álmaitól bódultán ténfergett a kofiík kívülről - - ha nem csalódom, ön itt lakik.
közt. Perczrül-perczre élesebben látott maga
- Én itt lakom - felelte József megdöb¬
előtt egy csodálatos aktot. Eleinte csak sápadt, benve. A fátyolos nő állt előtte.
áttetsző, keletiesen elpuhult lágy testének kör¬
- Ön festő ? — kérdezte a hölgy, miután a
vonalait látta. Aztán a karját és a kezét, a
nyitott
ajtón át képeket és festőállványt látott.
melynek a lótuszvirág különös hajlásaival volt
- - felelte szerényen József,
Festek
csodálatos rokonsága.
l-e szeretném festetni az arczképemet —
Az arczát, a mely mintha valami könnyű szólt a titokzatos nő és a következő pillanat¬
ópiumos álomból révedezett volna rá, a szeme ban hátravetette a fátyolát . . .
ívét, a mely a pagodák minden exotikunuit .••
József elámult. Megismerte az ismeretlen¬
misztériumát egyesitette magába, az ajkát, a ben azt a nőt, a kit már évek óta folyton
mely lezárva is mintha pendzsábi melódiákat csak hintóban ülve látott, a kibe titokban sze¬
dudolt volna. És ez a könnyű, áttetsző nő, a relmes volt és a kiről még álmában sem hitte,
kinek hajszálfinom körvonalait csak sejteni le¬ hogy valaha így szemtől-szembe fog vele állni.
hetett, hozzásimult egy fehér elefánt nagy, orÉs ettől a naptól fogva Józsefnek csak ölébe
mótlan fejéhez. Az elefántnak oly puha bőre kellett vennie a szagos tubafát és ha végig
volt mint a bársony, nagy feje lágy, hullámos ment vele az utczán, a legszebb, leggazdagabb,
vánkosnak látszott. És a kicsi rózsaszínű sze¬ legkívánatosabb nők jöttek a nyomába. És
méből valami csöndes melankólia, halk sze¬ mind az arczképét akarta Józseffel lefestetni.
retet, egy szerelmes interieur minden meleg¬ Ha száz keze lett volna Józsefnek, akkor sem
sége tükröződött.
győzte volna.
Józsefet meglepte ez a látomás. Kre/.te. hogy
Ha a középkorban élt volna József, akkor
ebből fogja megalkotni élete főművét. Szeretett a vetélytársai föltótlenül leszúrják, a hogy a/
volna egyenesen hazarohanni, hogy egy ülő¬ még renaissancze előtt is szokásban volt, a
helyében megfesse a gondolatában kész képet. mint azt Masaccio esete is bizonyítja.
De eszébe, jutott, hogy odahaza sem alkalmas
A modern piktorok megelégszenek vele, ha
vászna, sem jó festékei nincsenek.
a kávéházak sikátoraiban kihegyezett és mér¬
Elsietni sem akarta a képet, eszméjét is oly gezett szavak nyilaival ölik meg az ellenfelü¬
jónak találta, a mely kibírja a várakozást. ket. Azokban a kávéházakban, a hová festők
Mindössze attól félt, hogy azt a hangulatot,
jártak, akkor egyebet sem lehetett hallani,

mint a József páratlan szerencséjének az irigy
kicsúfolását.
Kétségbe vonták a művészetét, gúnyosan
emlegették állítólagos férfiúi szépségét, a melyre
azelőtt még a szurtos cselédek sem hederítettek.
De József mindevvel nem törődött. Kohamosan meggazdagodott. A kollegái irigysége
elől a saját palotaszerű úri házába vonult
vissza és a tubafa árnyékában úgy élt, mint
egy pasa.
Palettát, ecsetet többé nem vett a kezébe.
Szeretett volna nyugodt, békés tőkepénzessé
és nyárspolgárrá átvedleni, meghájasodni, ku¬
ponokat vágni és művészetről meg egyéb áb¬
rándról semmit sem tudni.
És mikor egyszer így nagy kényelemben el¬
nyújtózott egyedül, kényelmesen, hirtelen egy
hangot hallott:
- József! József!
A tubafa felől jött a hang és így folytatta:
- Én beszélek, a tubafa szelleme. Holnap
elvirágzom és ezért búcsúzni akarok tőled. Mikor
először megismertél, sugaltam neked egy remek¬
művet, a lótuszvirág-asszonyt, a mint fehér
elefántja fejére dűl hanyagul. Hol van ez a
remekmű? . . . Századokra, örök időre szólt
volna. Éhezned, szenvedned, küzdened kellett
volna miatta, de legalább elmondhattad volna,
hogy nem éltél hiába. Neved halhatatlansággá
változott volna. De te megelégedtél az olcsó
dicsőséggel. Száz szál asszonyt, száz csinos
képet festettél, de holnaptól kezdve valamennyi
egy hajítófát sem ér. Tűzre kerül mind... Hol¬
nap elvirágzom. Nem leszek többé a szerencséd.
Nem leszek többé a művészeted. Csak tengernyi
pénzed marad, de vigyázz, mert semmisem
mulandóbb mint a pénz . . . Holnaptól kezdve
elmúlik a fiatalságod, megvásik az étvágyad,
elszáll a művészi erőd. Nem leszel többé semmi,
semmi, csak gazdag ember. Te akartad. Hol a
remekmű, József, hol a remekmű ?
így szólt a tubafa szelleme. A hangja olyan
volt mint egy szűz leányé, a szakáía pedig
mint egy prófétáé.
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alapokra helyezni mindenekelőtt a franczia
hadsereget, s becsültté tenni, mint a hogy a saját szavai szerint — becsülik a hadsereget
Németországban is. Az államcsínyre akkor se
volt kapható, mikor hivei egy ünnepélyes ki¬
hallgatásuk alkalmával, 1878-ben, már sürgetve
kérték reá, mert, úgy mondották, a kilátás a
sikerre fényes. A császári herczeg így felelt
nekik: «Vegyék fontolóra nyugodtan és elő¬
ítélet nélkül a helyzetet s vessék fel a kér¬
dést, mi fog történni akkor, ha engedek fel¬
szólításuknak. Parisba érkezem. Ablakom alatt
gyülekezik a nép. Egynéhány szegény ördög
azt fogja kiáltani: «Vive l'empereur!» s be¬
viszik őket a rendőrségre. Másnap reggel pedig
megjelenik nálam két vagy három polgári ru¬
hába öltözött rendőr, hogy a határra kisérjen.
El fogok én menni, uraim, Francziaországba,
de csak akkor, ha elérkezik az órája; csakhogy
azt az órát én magam fogom megállapítani.*
S kitartásra, nyugalomra intette hiveit. Meg
volt győződve róla, hogy eljön Gambetta bu¬
kásának ideje s a köztársasági Francziaország
vissza fogja kívánni a császárságot ép úgy,
mint mikor Barrast gyűlölte meg. Ezt irta egy
levelében hiveinek. S nemsokára szomorúan
győződhetett meg róla, mennyire igaza volt,
mikor óvta őket a vérmes reményektől. Az
1878. év őszén lezajlott általános választások
nagyon megerősítették a köztársaságot. A csá¬
szári herczeg jobban érezte most, mint valaha,
hogy saját erejével és tetteivel kell tartalmat
adni igényeinek. Mindenekelőtt, mint igazi
Bonaparte, a katona 'babérjaira vágyott s fel¬
ajánlotta szolgálatait —beszéli Fiion — előbb
királyunknak, hogy részt vehessen a boszniai
okkupácziós hadjáratban ; mikor e vágya nem
teljesülhetett, akkor mint angol tiszt, nem
hajtva anyjának kétségbeesett ellenzésére, le¬
ment a délafrikai harcztérre s ott esett el
1879 június elsején Isandulánál. Kémszemlére
indult egy őrjárat élén; váratlanul zuluk tá¬
madták meg őket; társai cserbenhagyták lova
elszabadult s a császári herczeg oda volt.
Sorsa egy fokkal mégis vigasztalóbb a reich¬
stadti herczegénél: a harczi dicsőséget, melyre
a császárfiahiába vágyott, ő megizlelhette.

NÁSZINDULÓ.
Kisirt szemekkel ébred rám a hajnal,
Sötét szobában oly szörnyű a csend
A messzeségből egy nászindulónak
Tépett zenéje a fülembe cseng.
Nászágyamon lehunyt szemekkel élem
Még egyszer át a nászeló'ttiséget:
A vágyakat-sovárgás templomában
Mindentigérő sejtelemmiséket.
Csukott szememből sósizű melegség
Lassan az ajkaim felé szivárog A sejtésekre jött a bús valóság,
Az álmoknak lassan végére járok . . .
Sötét szememnek sűrű sátorából
Egy villanás a nászi ágyon át
És összetörnek fülsértő robajjal
A földreejtett álomamphorák . . .
Turcsányi Elek.

SZERELEM.
Adok elébed két tűzoszlopot:
A két szemem —
Menj, járj utána nappal, éjfélen.
Vetek teneked párnát édesem,
A vállamat Szép vagy, mikor az orczád rátapad.
Adok teneked zászlót kedvesem,
A lelkemet —
Élj s halj meg érte, Éltet, eltemet.
S te vedd szerelmem — mint egy drágakő
íoi te eléd hull —
Jöjj s tűzd az életedre diadémul.
Mezey Sándor.

l, A szobor oldalt nézve. - 2. Kossuth Ferencz boszéL - 3. A közönség a városház előtt.
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parasztudvarok emelkednek ki, melyek nálunk
holmi százados, nemesi dominiumnak is beillenének. A Rajnának Mainztól Kölnig eső ré¬
szét a nregényes résznek* nevezik. Ha Frankfurt
megtekintése után Mainzból hajón elindulunk,
a számos - - utunkat szegélyező - - vár közül
különösen Eheinstein bír nagyobb érdekkel.
Mert 1689-ben rabló franczia csapatok fel¬
gyújtották és földig lerombolták. Akadt ember,
a ki ezt a várat is újjá építtette, talán még
szebben, és stilszerübben, mint a milyen volt.
A hajó meglassítja menetét, Bacharachban
vagyunk, mely város környéke már a közép¬
korban is hires volt borairól. Pedig ezeket a
borokat taligán kellett Bacharachba szállítani,
mert a Eajna ilt tele volt veszedelmes szir¬
tekkel, melyek lehetetlenné tették, hogy csóna¬
kon rajta közlekedjenek. Az ódon, ma is
érdekes város fölött Stahleck vára emelkedik,
melyet a harmincz éves háborúban épen nyolczszor romboltak és építettek fel újra. Kitűnő
stratégiai fekvésénél fogva Blücher innét igaz¬
gatta vezéreit. A szemközti parton, Cauban
fel is állították szobrát.
A következő érdekesség a Loreley sziklája,
melyről a monda szerint a sellő halálba csa¬
logatta a jámbor halászokat. Aranyfésüvel
simogatva aranyhaját, oly csodás dalt hallatott,
hogy minden földi halandót elbűvölt vele.
A kis csónakjaikon arra evező halászok fel-

VASÁENAPI ÚJSÁG.
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BRAUBACH ÉS A MARXBURG.

A RAJNA MENTÉN.
A németek nagy, nemzeti büszkesége, a
Bajna már sok csalódást okozott azoknak, a
kik sokat vártak tőle. A kik azt hitték, hogy
valami rendkívüli, eddig sohasem látott szép¬
ségekben fognak gyönyörködni. Azt kellett
ugyanis tapasztalniok, hogy a Eajna egy regé¬
nyes vidékekkel bíró, de sok helyen ellapo¬
sodó folyó és egyéb semmi. A csalódás fölötti
elkeseredés sokakat igazságtalanokká tesz, ők
azután annyira leszólják a Eajnát, hogy a
meglevő szépségeket is letagadják.
Ezeknek a zsörtölődöknek nincs igazuk.
Mert eltekintve attól a sok, gyönyörű fekvésű,
pompás és épségben megőrzött vártól, a Eajna
egy másik nagy erénnyel is dicsekedhetik.
Amerre ugyanis a szem ellát, mindenfelé
dúsan gyümölcsöző szőlőtőkék hajladoznak,
ük adják a világszerte híres rajnai borokat.
Azonfelül mindenhol gyárak kéményei füstö¬
lögnek, annak jeléül, hogy a Rajna partján
lakó népnek akkor is jut kenyér, ha a jég
egy_ szemig elveri a szőlőt.
így természetesnek látszik az a gazdagság,
melynek nyomait a Eajna mentén oly gyakran
megfigyelhetjük. Sűrűn mosolyognak felénk a
tiszta falvak és barátságos városkák piros
cserépfedelei. A gyümölcstől roskadozó kertek¬
ből, dús kalászt termő mezőkből pedig olyan
EHEINSTEIN VÁRA.

A GODESBEBG1 VÁRROM.

néztek az éneklő csodára és eközben halálra
zúzták magukat a Eajna szikláin. A habok
nagyot locscsantak és elnyeltek csónakot és
halászt egyaránt.
Braubach városa fölött emelkedik a Marksburg, melynek tatarozása most folyik. Beren¬
dezése hű képét fogja adni a lovagok életének.
Andernach ódon városkája eredetileg kelta
telep volt. Később a rómaiak szállták meg a
Eajnának ezt a szűk völgyét és itt építették
az ötven Drusus-kastély egyikét. Még később
frank uralkodók székhelye volt, a középkor¬
ban pedig szabad birodalmi város. Hatalmas
falai ma is sok érdekes történelmi becsü épü¬
letet rejtegetnek.
Coblenz után Drachenfels vára következik,
melyre különösen a Eoland-kapun keresztül
nyílik festői kilátás. A német hősköltészet e
legnagyobb alakja, Eoland, állítólag azért épít¬
tette ide a kastélyát, hogy mindig láthassa
az egy hamis halálhír folytán őt apáczaruhában, Nonnewerth kolostorában sirató szerel¬
mesét, Hildegundét. Drachenfels várában pedig
állítólag a másik nagy hős, Siegfried, ölte
meg a mesebeli sárkányt.
A híres német diákvárost, Bonnt és a modern
Kölnt elhagyva, a Eajna nyugodtan tovább
kanyarog, apátságok, zakatoló j.yárak és Csip¬
kerózsa módjára szunnyadó várak mellett.
Sárosi Bella.

A RAJNA MENTÉN.
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1. A sánczoknál. — 2. Benszülöttek a Bu Meliana forrás vizvezetékénél. — 3. Tábori ágyú a sánczoknal.

AZ AFRIKAI HARCZTÉRRŐL.

SZOBORDÍSZŰ CSERÉPEDÉNY ÉS MINTÁJA.

RÓMA1 MÉSZÉGETŐ KEMENCZE.

AQUINCUMI ÚJDONSÁGOK
Az aquincumi múzeum a főváros áldozatkész¬
ségéből és vezetőjének, dr. Kuzsinszky Bálint
egyetemi tanárnak buzgalmából az utóbbi kéthárom esztendőben hatalmasan meggyarapo¬
dott. Külső képében is, a mennyiben a görög¬
római főépület mögötti porticust kiépítették
s mint az épület körülötti egész terület, ez is
a múzeum alkatrészévé vált a falába beillesz¬
tett domborműves és feliratos kőemlékekkel.
De még nagyobb a gyarapodás belül, vagyis
az újabb ásatások során talált tárgyak dolgá¬
ban. A tervszerű ásatást, a melj minden év¬
ben újabb meg újabb becses emlékeket vet felszinre, kiegészítette a véletlen szerencse is.
A múzeum közelében, az újpesti hid alatt a
Dunaparton építik az új gázgyárat s a hatalmas
méretű építkezés földmunkája közben is nagyon
fontos leletekre találtak.
Legnevezetesebbek azok az agyagipari vonat¬
kozású emlékek, melyekre az ásatások során
bukkantak. Már három év előtt is kiástak egy
nagy téglaégető és egy edényégető kemonczét
s bennük az agyag-tárgyak egész sorozatát,
újabban ismét találtak egy egész fazekas mű¬
helyet, a tárgyak nagy sokasiígával. Nemcsak

kész edényeket találtak itt, sőt azokat csak
kisebb számmal, csupa törött darabokat, ha¬
nem az edények égetéséhez való mintákat,
milyenekkel a római korra jellemző dombor¬
műves diszítésű u. n. terra sigillata edénye¬
ket készítették, - - sőt az ilyen minták készí¬
tésére való stambigliákát is. így most már
megvan itt a római fazekas mesterség minden
fázisa szemlélhető módon: a kemencze a maga
sajátságos, a római technikára jellemző alulfűtéses szerkezetével, a stambiglia, a melylyel
az edény negatív mintájába a diszítmények
egyes elemeit benyomkodták, a homorú nega¬
tív minták s a belőlük kiöntött edények a
maguk domborműves díszével. Ebből most már
teljesen nyilvánvaló, hogy Aquincumban egy¬
kor virágzó és önálló fazekas ipar volt, mert
az edénymintákról is kétséget kizárólag meg¬
állapítható, hogy ugyancsak itt készültek, sőt
az egyik gyár tulajdonosának neve : Pacaim is
megtudható néhány minta fenekébe benyomva.
Az egész leletsorozatnak kultúrtörténeti fontos¬
ságát rendkívüli módon növeli az, hogy egyet¬
len provincziális, vagyis Olaszországon kívüli
római telepen sem találták ilyen teljes és
részletes sorozatát az agyagipari emlékeknek
s az aquincumi edénygyár hovahamarabb ar-

cheologiai nevezetességgé fog válni. Hasonló
érdekességü berendezésénél és építésénél fogva
az a két mészégető kemencze is, melyeket a
téglaégető közelében találtak, — egyenesen
unikum-számba mennek pedig azok a római
kori fa-hordók, melyeket a Duna partján egy
kútban találtak. Ezek eredetileg szállításra
szolgáltak, de később egy kút béléséül hasz¬
nálták őket. Beléjük égetett felirat - - nyil¬
ván vámjelzés - - i s van rajtuk. Ezeket a hor¬
dókat a viz konzerváló ereje mentette meg az
enyészettől. Unikumok annyiban, mert egész
Európában egyedül csak két németországi mú¬
zeumban vannak hasonlók, de ott is csak egyes
dongák s nem egész hordók. Eoppant érdekes
még egy egész kis arany ékszer-garnitúra, me¬
lyet egy bécsi-úti ház építésekor egy szarko¬
fágban találtak, - - közte egy arany medaillonba foglalt kis kerek üveglap, rajta feliratúi
egy anekreoni modorú görög szerelmes vers.
Ezeket a többi új leletekkel együtt dr. Ku¬
zsinszky Bálint a napokban mutatta be a
régészeti társulat tagjainak s be fogja mutatni
a készülő római archeológiái kongresszuson
is, a hol bizonyára méltó figyelmet fognak
kelteni.

Tripolisz, 1912, szeptember 20.
Eóma bevételének negyvenkettedik évfordu¬
lója. A házak fellobogózva; apró villanyos
lámpák ezrei várják az estéli kivilágítást.
A távolból éjfél óta ágyúdörgés hallik; el-el
lankad, majd újult erővel nekikezd, úgy hogy
olykor egy géppuska ropogásának tetszik, míg
estefelé egészen elhallgat. A város szélén fekvő
vasúti állomás előtt a tipikus kétkerekű olasz
kocsik hosszú sora áll s a rájuk hintett szalma
elárulja, hogy sebesülteket várnak.
Félnégykor délután jön az első sebesült¬
szállító vonat. Nyolcz vaggonban százötven¬
kettőt olvasok össze, köztük három magasabb¬
rangú tisztet. Legtöbbnek a feje, válla, vagy
karja van keresztüllőve, de van olyan is, kit
mellén vagy lábszárán ért a golyó. Némelyik¬
nek a ruhája egészen véres, sokan eszméletle¬
nül feküsznek hanyatt a szalmán, míg a könnyű
sebesültek halkan diskurálgatnak. Amerre a
menet elvonul, a házak ablakai megtelnek kí¬
váncsiakkal. Sehol semmi lelkesülés, a hárornszinü zászlók szomorúan lógnak alá az utczára
s az emberek szótlanul, lehorgasztott fejjel
álldogálnak.
Este félnyolczkor jön a második vonat,
mely körülbelül ugyanannyi sebesültet hoz.
A könnyen sebesült katonák beszélik, hogy
mintegy 120-an elestek s vagy 500-an meg¬
sebesültek.
Október 5-én lesz egy éve, hogy az olaszok
úgyszólván ellenállás nélkül párta szálltak
Tripoliszban. Ma van Itália újrateremtésének
42-ik évfordulója, melyet az olasz hadvezető¬
ség egy új győzelemmel akart megünnepelni.
Napok óta folytak az előkészületek, csapatokat
összpontosítottak a Tripolisztól alig 20 kilo¬
méternyire nyugatra a tengerparton fekvő
Zanzurban, honnan az előnyomulás az ország
belseje felé megkezdendő volt. A fáma meséli,
hogy az olaszok az onnan 30 — 35 kilomé¬

terre délre fekvő török-arab főhadiszállást,
Aziziá-t akarták bevenni, de az utóbbiak olyan
elkeseredett ellenállást fejtettek ki, hogy az
olaszok ma estig mindössze a tengerpart mel¬
lett fekvő zanzúri oázist tudták elfoglalni.
Tehát egyévi háborúskodás után Tripolisz
közvetlen közelében még mindég a tenger¬
parton !
A város i maga különben az egy esztendős
katonai uralom alatt kezd teljesen olasz ka¬
raktert ölteni. Az általános érintkezési nyelv
már-már az olasz, egyéb európai alig is van
már itten. A benszülött arabok némán, de
belső gyűlölettel eltelve tűrik a «hitetlenek»
uralmát, míg a szintén arabul beszélő zsidók
igyekeznek a helyzetet hasznukra fordítani.
Tripolisznak az okkupáczió idején mintegy
negyvenezer lakosa volt. Domináltak az ara¬
bok, majd a feketék jöttek a sorban, azután
a zsidók s végül a törökök. Európaiak közül
csak a máltaiak voltak nagyobb számban, az
olaszok pár százan.
Ma mindez megváltozott. A törökök s velük
a hazafiasabb s jobb módú arabok elhagyták
a várost s helyükbejöttek az olaszok; tömér¬
dek katonaság, hivatalnokok, mesteremberek
stb., úgy, hogy most Tripoliszban alig lehet
lakást kapni s az élelmiczikkek ára az előb¬
binek háromszorosára szökött fel. A török
uralom idején egy arab napszámos 50—60
fillért keresett naponta, ma az olaszok 3—4
koronát fizetnek.
A közlekedés az ország belsejével, mely az¬
előtt karavánokon történt, most teljesen el
van vágva. Az oázis szélén, a várostól alig
3 - 4 kilométerre, sánczok veszik körül a vá¬
rost, melyen túl csak a főparancsnokság külön
engedélyével lehet menni. (A tripoliszi oázis
mintegy 18 kilométer hosszú s 4—5 kilomé¬
ter széles). A homokzsákokból épült sánczok,
melyet újabban vasbetonból készült s lőrésekkel ellátott magas fallal helyettesítenek, az
egyik tengerparttól a másikig, a város körül

I. A kenyérpiaezi kútnál; jobbra egy zaptie (zsandár), kit az olaszok a törököktől vettek át. benszülött katonaság egy tagja.
RÓMAI HORDÓ FENYŐFÁBÓL. (Az abroncsokat most csináták rá.)
KŐKÁVÁS RÓMAI KÚT.

félkör alakban, mintegy 17—18 kilométernyi
hosszban terül el s több helyen «redent»-okkal,
tüzérségi erődökkel van megerősítve. Különö¬
sen erős a hires Bú Meliana forrás melletti
erőd, mely 149 miliméter kaliberű ágyúkkal
van ellátva. A háború kezdetén itt támadtak
a törökök legerősebben, hogy a forrást elfog¬
lalva, elvágják a várost egyetlen iható vizétől.
Legdélibb pontja eddig az olasz előnyomulásnak Ain Zára, mely Tripolisztól 13 kilo¬
méternyire fekszik egy kis oázis mellett, hová
vasút is vezet. Egy hatalmasan megerősített
vár ez, nagy ostromágyúkkal, géppuskákkal,
fényszórókkal s modern építkezésekkel, melyet
az arabok alig fognak valaha bevehetni. A vár
parancsnoka mesélte, hogy az arabok kisebb
csoportokban majd minden éjjel mutatkoznak,
leginkább csak azért, hogy elvigyék azt, a mit
kint találnak, akármi is legyen az. (így töb¬
bek közt egy vasúti jelző táblát is elvittek
éjjeli időben). A katonák vidámak s épen egy
a rómaiak korából származó kút kiásásával
foglalkoztak, melyben állítólag még iható viz
is volt.
Tagadhatatlan, hogy az olaszok kulturmunkát végeznek idelenn. A már említett ainzarai vonalon kivül vasút visz még keletre
Tadzsurába (14 km.) és ép most készült el a
zanzúri 20 km-es vasúti vonal. Azonkívül az
egészségügyi viszonyok annyira javultak, hogy
a kolera ez évben teljesen elmaradt.
Hogy azonban az ország teljes meghódítása,
tekintve az arab fanatizmust, sikerülni fog-e
az olaszoknak, az már más lapra tartozik.
Erre nézve Ízelítő volt a mai zanzúri ütközet.
Ha pedig a hajóágyúk védelme alól, a ten¬
gerparttól eltávolodnak s esetleg rengeteg áldo¬
zatok árán eljutnak a «dzsebel»-ig (a tenger¬
parttal párhuzamosan 80—100 kilométernyire
délen húzódó hegység), akkor Itália piroscse¬
repes házikói megtelnek gyászszal s nem egy
olasz anya sirathatja majd a «homokba hara¬
pott»
fiát.
Naulilus.
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Á R V Í Z - K É P E K . (A dívái kép Polák J., a nagybányaiak Kiss Ferencz fölvételei).

Nagy dicsősége volt Péternek, hogy veszedel¬
mes pillanatokban mindig ő jutott a fiúknak
Regény. — Irta J. M. Barrie.
eszébe.
- Mit tenne most Péter? — kiáltottak egy¬
(Folytatás.)
szerre.
Nevetésben tört ki, — most már nem roszÉs csaknem ugyanazzal a lélekzetvétellel
kedviien nevetett, hanem igazán, jókedvében. mondták valamennyien:
- Aha, aztán belefognak halni.
— Péter leggugolna háttal fordulva és úgy
Szmi egyre növekvő csodálattal nézte.
nézve, a lába közül a farkasokra.
- Ez a leggonoszabb, legszebb politika, a
- Tehát tegyünk úgy, a hogy Péter tenne.
melyről valaha hallottam, - - kiáltott Szmi.
Minden gyerek tudja, hogy a farkast a leg¬
Mindketten tánczra kerekedtek és ujjongva jobban úgy lehet elkergetni, ha az ember hát¬
énekelték:
tal leguggol és a lába közül néz rá. A fiúk
i'gys/.erre, mint egy ember, úgy tettek. A leg¬
Hahó! hahó, jöttömre oh,
közelebbi pillanat szokott a hosszú pillanat
Megszáll mindenkit félelem
lenni; de a győzelem hamar megvolt, mert a
Minden csontja recseg-ropog,
A ki kezet szorít velem.
farkasok, mikor a fiúk így mentek feléjük, egy¬
szerre lekonyították a farkukat és elmenekültek.
Belekezdtek a nótába, de nem fejezték be,
Nibsz ekkor felkelt a földről; a többiek azt
inert valami más hang hallatszott, a mely el¬ hitték, azért mereszti ki a szemét, mert még
hallgattatta őket. Eleinte csak olyan halk hang mindig látja a farkasokat. Csakhogy nem far¬
volt, hogy a hulló falevél is elhallgattatta volna, kasokat látott.
de a mint közelebb jött, hallhatóbb lett.
— Csodadolgot láttam — kiáltotta, mikor a
Tik-tak, tik-tak. tik-tak.
többiek kíváncsian köréje gyülekeztek. — Egy
Hnk megrázkódva állott meg, egyik lába úgy nagy fehér madarat.- Errefelé repül.
maradt a levegőben.
- Mit gondolsz, miféle madár volt ?
- A krokodilus - - hebegte és elszaladt. A
- Nem tudom, — mondta Nibsz megfélemczimborája utána.
ledve — de borzasztó furcsa madár és röpté¬
Csakugyan a krokodilus volt. Megelőzte a ben azt bömböli: szegény Vendi.
rézbőrüeket, a kik elszéledtek a többi kalózok
- Szegény Vendi?
nyomában. A krokodilusnak Hukra fájt a foga.
— Én tudok ról^
mondta hirtelen
A fiúk ekkor újra kijöttek a szabad ég alá, Szleitli — vannak olyan madarak, melyeket
de az éjszaka veszedelmein még nem voltak túl, Vendiknek hívnak.
mert .most Nibsz rohant lelkendezve közéjük,
- Nini, itt jön — kiáltott Kurli, az ég felé
egy farkas-falka kergette. Az üldözőknek kiló¬ mutatva, a merre Vendi repült.
gott a nyelve, rettenetesen vonítottak.
Vendi most csaknem a fejük fölött volt és
— Mentsetek tífig. ^mentsetek meg! — kiál¬ meghallhatták panaszos kiáltását. De még vilá¬
tott Nibsz, összerogyva a földre.
gosabban hallatszott Tinker Bell éles hangja.
— De mit tehetünk, de mit tehetünk? — A féltékeny tündér most már levetett minden
kiáltották a fiúk.
barátságos álarczot, hol innen, hol onnan,

PÉTER ÉS VENDI.

mindenféle irányból rárohant áldozatára, vadul
csipkedve, valahányszor hozzáért.
- Halló, Tink! — kiáltották a fiúk álmélkodva.
Tink felelete lehallatszott hozzájuk:
- Péter azt akarja, hogy lőjétek le a Vendit.
Nem sokat kérdezgettek, ha Péter rendelt
valamit.
- Tegyük meg, a mit Péter kivan - - kiál¬
tottak a gyanútlan.fiúk. - - Hamar, íjjat, nyi¬
lakat.
Tutlesz kivételével valamennyien belebújtak
a fáikba. Tutlesznél nála volt az íjjá és nyila.
Tink észrevette ezt és örvendve dörzsölte kis
kezeit.
- Hamar, Tutlesz, hamar — kiáltott. Péter nagyon meg fog dicsérni.
Tutlesz izgatottan illesztette az íjjba nyilát.
- Eridj az útból, Tink, - - kiáltott. Aztán
ellőtte a nyilat és Vendi lepottyant a földre.
Egy nyílvessző volt a mellében
VI. A kis ház.
A csacsi Tutlesz úgy állt Vendi teste mellett,
mint a diadalmas hős, mikor a többi fiúk fel¬
fegyverkezve kiugrottak fáikból.
- Elkéstetek — kiáltott büszkén. — Én már
lelőttem a Vendit. Péter majd meg fog dicsérni.
A feje fölött Tinker Bell elkiáltotta magát:
ostoba szamár! — és elbújt valahova. A töb¬
biek nem hallották, mert mind odagyülekeztek
Vendihez és erre rettentő csend állott be az
erdőben. Ha Vendi szive dobogott volna, vala¬
mennyien meghallották volna.
Szleitli szólalt meg először.
— Hisz ez nem madár — mondta rémült
hangon. — Én azt hiszem, ez egy hölgy.
- Hölgy? - - mondta Tutlesz és elkezdett
remegni.
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gött neki, de ő elhessegette magától. Csak mi¬
mondta Nibsz
• És mi megöltük!
kor Vendi fölemelte a kezét, kissé megenyhült
tompán.
a haragja és azt mondta:
Valamennyien levették sapkáikat.
- Jól van hát, nem örökre, hanem egy
— Most már látom - - mondta Kurli egész hétre.
Péter hozta őt nekünk.
Azt hiszitek, Tinker Bell hálás volt Vendi¬
Bánatosan vetette magát a földre.
nek, a miért ez fölemelte a kezét? A világért
- Egy hölgy, a ki valahára gondunkat vi¬
sem, sőt sohasem kivánta jobban megcsípni,
selné - - mondta az ikrek egyike. - - És te
mint most. A tündérek nagyon különös lények
inegölted!
és Péter, a ki legjobban ismerte, sokszor el is
Sajnálták Tutleszt, de még jobban sajnálták
náspángolta őket.
magukat. Mikor egy lépéssel közelebb ment
De hát mit csináljanak Vendivei mostam
hozzájuk, valamennyien elfordultak tőle.
egészségére
veszedelmes állapotában?
Tutlesz arcza nagyon sápadt volt, de volt
- Vigyük le a házba — ajánlotta Kurli.
benne valami méltóság, a mi azelőtt nem volt
- Igen — mondta Szleitli - ezt szokták a
benne soha.
hölgyekkel
tenni.
- Én tettem — mondta elgondolkozva. Nem, nem, - - mondta Péter. - - Nem
Mikor álmaimban hölgyek jöttek hozzám, azt
szabad hozzá nyúlnotok. Ez nem volna eléggé
mondtam: édes anyuskám, édes anyuskám.
tiszteletteljes.
Mikor aztán igazán eljött, lelőttem.
- Ezt gondoltam én is — mondta rá a kotLassan eloldalgott.
nyeles Szleitli.
- Ne menj el, - - kiáltottak utána szána- De ha itt hagyjuk fekve — mondta Tut¬
kozva a fiúk.
lesz — akkor meghal.
— El kell mennem — felelt ő reszketve. - Jaj, meghal — mondta Szleitli — és nem
Nagyon félek Pétertől.
tudunk
mit csinálni.
Ebben a tragikus pillanatban egy hangot
- Dehogy nem — kiáltott fel Péter. hallottak, melytől valamennyiüknek a szive
Építünk egy kis házat köréje.
fölszaladt a torkába. Hallották Péter károgását.
Valamennyien el voltak ragadtatva.
CSENGEY
GUSZTÁV,
KINEK
MOST
ÜNNEPLIK
50
ÉVES
• - - Péter! — kiáltották, mert mindig ezzel
- Hamar - - rendelte Péter. - - Hozza el
ÍRÓI JUBILEUMÁT.
jelezte visszatérését.
mindenki
a legjobbat, a mije van. Kutassátok
- Eejtsük el! — suttogták és hamar Vendi
át
a
házat.
Siessetek.
köré gyülekeztek. Csak Tutlesz állott félre.
— A Vendi hölgy él!
Egy pillanat múlva a fiúk úgy sürögtekÚjra hallatszott az a károgás és Péter ott
Ekkor Péter letérdelt Vendi mellé és meg¬ forogtak, mint a varrólányok a lakodalom előtt
termett előttük.
találta a gombot, a melyet ő adott neki. Min¬ való nap. Ide-oda futkostak, hol le ágynemű¬
— Szervusztok, fiúk, — kiáltotta. A fiúk denki emlékszik még rá, hogy Vendi a gombot
ért, hol fel tüzelő fáért s mialatt ezzel bajlód¬
gépiesen tisztelegtek és aztán megint csönd ráhúzta a lánczra, melyet nyakában viselt.
tak,
ki más jelent meg, mint János és Mihály.
állott be.
- Nézzétek mondta Péter — a nyílvessző A mint a földre értek, elaludtak állva, majd
Péter összeránczolta a szemöldökét.
ebbe ütközött bele. Ez az én csókom, melyet felébredtek, tettek egy lépést és megint el¬
- Visszajöttem — mondta dühösen — mért neki adtam. Megmentette az életét.
aludtak.
nem éljeneztek?
- Oh én ismerem a csókokat - - vágott
- János, János — kiáltott Mihály — ébredj
A fiúk kinyitották a szájukat, de az éljen közbe hamar Szlejtli. — Mutasd csak. Igen, ez
fel, János, hol van Nana és a mama?
kiáltás nem igen tudott rajta kijönni. Ő azon¬ egy csók.
Erre János megdörzsölte a szemét és ezt
ban ezt figyelmen kívül hagyta és sietett el¬
Péter azonban oda sem hallgatott. Könyörmotyogta:
mondani a dicsőséges híreket.
gött Vendinek, hogy legyen hamar jobban,
- De hiszen mi repültünk.
— Nagy újság, fiúk - - kiáltotta. - - Végre mert szeretné neki megmutatni a hableányo¬
Mindenki
elgondolhatja, hogy nagyon meg
anyát hoztam nektek.
kat. Vendi természetesen még nem tudott
voltak
nyugodva,
mikor meglátták Pétert.
Semmi hang, kivéve egy kis koczczanást: felelni, mert még mindig borzasztón el volt
- Halló, Péter! — mondták.
Tutlesz térdre hullott.
ájulva. Felülről azonban valami visítás hallat¬
- Halló! felelt Péter barátságosan, bár ő
- Nem láttátok még? - - kérdezte Péter szott.
már
teljesen megfeledkezett róluk. Ebben a
zavarba jőve. — Errefelé repült.
- Halljátok Tinket ? — szólt Kurli — azért pillanatban nagyon el volt foglalva; a, lábai¬
— Jaj nekem — mondta egy hang.
sír, mert Vendi él.
val kimérte Vendit, hogy lássa, mekkora házra
- Oh, mily gyászos nap! - - mondta egy
- Ekkor elbeszélték Péternek Tink bűnét. van szükség. Gondolt természetesen arra is,
másik hang.
Talán sohasem látták a kapitányt ilyen ko¬ hogy legyen elég hely asztal és székek számára.
Tutlesz felállt.
mornak.
János és Mihály nézték.
• Péter - - mondta csöndesen.
• Meg
- Vendi alszik? •— kérdezték.
Idehallgass,
Tinker
Bell
kiáltotta,
fogom őt neked mutatni.
Nem
vagyok
többé
barátod.
Hordd
el
magad
Igen.
Mikor a többiek még mindig el akarták rej¬
tőlem örökre.
— János — indítványozta Mihály — ébreszteni Péter elől, így szólt:
Tinker Bell odaröppent a vállára és könyör- szük fel és főzessünk vele vacsorát.
- Félre, ikrek, hadd lássa Péter.
A mikor ezt kimondotta, néhány fiú rohant
Valamennyien félreállottak tehát és enged¬
oda, — gályákat hoztak a házépítéshez.
ték, hadd lássa Péter. Mikor egy darabig nézte,
- Nézd ezeket! — kiáltott Mihály.
nem tudta, most már mit tegyen.
—
Kurli — mondta Péter legkapitányibb
- Meg van halva — mondta vigasztalhatathangján — tégy róla, hogy ezek a fiúk segít¬
"lanul. - - Talán halálra rémült.
senek a házépítésnél.
Arra gondolt, hogy valami furcsa módon
— Igen, igen, kapitány uram.
'elugrál onnan, a míg elveszti Vendit szem elől
- Házat építsünk ? — kiáltott fel János.
és aztán sohasem jön többet vissza erre a
A Vendi számára — mondta Kurli.
helyre. Valamennyien szívesen vele mentek
Vendi számára? — szólt János elké¬
volna, ha ezt megteszi.
pedve. — De hiszen Vendi csak leány.
Csakhogy itt volt a nyíl. Kihúzta Vendi mel¬
- Épen ezért vagyunk mi az ő szolgái, —
léből és szembe nézett a bandájával.
magyarázta Kurli.
- Kinek a nyila ez? -- kérdezte komoran.
— Ti ? Vendi szolgái!
— Az enyim, Péter — mondta Tutlesz térdre
- Igenis — mondta Péter. — És ti is. Nos,
esve.
munkára!
- Oh, gyáva kéz ! — mondta Péter és föl¬
Az elámult testvéreket elvonszolták fát vágni,
emelte a nyílvesszőt, hogy tőrül fogja hasz¬
gályákat tördelni és czipelni.
nálni.
- Előbb a székeket - - rendelte Péter. Tutlesz meg se rezzent. Kitárta a keblét.
Aztán majd köréjük építjük a házat.
— Döfj, Péter — mondta keményen — döfj
- Persze hogy! - - kotnyeleskedett Szle¬
egyenesen bele.
itli. — Persze hogy így szokás házat építeni.
Kétszer emelte fel Péter a nyilat és kétszer
Most már eszembe jut.
lankadt le a keze.
Péternek eszébe jutott valami.
— Nem bírok beledöfni - - mondta álmél- Szleitli — rendelte — szerezz orvost.
kodva. - - Valami mindig lefogja a kezemet.
- Igen, igen, — mondta Szleitli azonnal és
Valamennyien csodálkozva néztek rá, kivéve
eltűnt, a fejét vakarva. Tudta, hogy Péternek
Nibszet, a ki szerencsére Vendire pillantott.
engedelmeskedni kell s egy pillanat múlva
- Ő az — kiáltott. — A Vendi hölgy, nézd
visszatért János kalapjával a fején és ünnepé¬
a karját.
lyes arczot csinálva.
Csodálatos dolog, de Vendi fölemelte a kar¬
— Kérem, uram - - mondta Péter hozzá
ját. Nibsz föléje hajolt és tiszteletteljesen halllépve — ön az orvos?
gatózott.
Közte és a többi fiúk között ilyen alkalmak¬
— Azt hiszem, azt mondja: szegény Tut¬
kor
az volt a különbség, hogy a fiúk tudták,
lesz — suttogta Nibsz.
GRÓF PACHTA-RAYHOFEN PAROYVAL ÉS LÓNYAY MÁRIA
hogy a dolog csak képzelődés, az ő számára
— Él — mondta Péter kurtán.
GRÓFNÖ. (Szeptember 30-án voltazeskövőjük.)
azonban igazság és képzelődés ugyanaz a dóSzleitli azonnal felkiáltot:
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lóg volt. Ez néha zavarba hozta a fiúkat, mint
például mikor azt kellett kópzelniök, hogy már
megebédeltek.
- Igen, kis fiam — felelt aggódva Szleitli,
a ki attól félt, hogy ha kiesik képzelt szerepé¬
ből, Péter szokása szerint meggyomrozza.
- Kérem, uram, - - magyarázta Péter egy hölgy fekszik itt nagyon betegen.
Vendi ott feküdt f lábuknál, de Szleitlinek
volt esze, hogy meg ne lássa.
- Nonono — mondta. — Hát hol fekszik ?
- Itt, ezen a tisztáson.
- Beledugok a szájába egy üvegcsővet, attól
meg fog gyógyulni — mondta Szleitli és úgy
tett, mintha meg is tenné, miközben Péter
várt. Aggodalmas pillanat volt, mikor Szleitli
az üvegcsövet kihúzta Vendi szájából.
- Hogy van? — kérdezte Péter.
- Nonono, - - mondta Szleitli - - ez itt
meggyógyította.
- Igazán örvendek, — kiáltott fel Péter.

ŐSZI DIVATLEVÉL.

— Este majd eljövök még egyszer — mondta
Szleitli. - - Adjanak neki húslevest olyan csé¬
széből, melynek csőre van.
Mikor aztán visszaadta a kalapot Jánosnak,
nagyokat lélekzett. Ez volt a szokása, vala¬
hányszor valami bajos helyzetből szabadult.
Ezalatt az erdő megelevenedett a fejszék
zajától, jóformán minden Vendi lábainál hevert,
a mi egy kellemes lakáshoz kell.
- Csak tadnók — mondta az egyik fiú hogy miféle házat szeret legjobban.
- Péter — kiáltott egy másik. — Megmoz¬
dul álmában!
- Kinyílik a szája - - kiáltott egy harma¬
dik, tiszteletteljesen belenézve Vendi szájába. —
Jaj de kedves!
- Talán énekelni fog álmában - - mondta
Péter. - - Vendi, énekeld el, milyen házat sze¬
retnél.
Vendi anélkül, hogy a szemét kinyitotta
volna, elkezdett énekelni.

hosszú, meleg köpenyben és prémes nyakba¬
vetővel nézze végig a trouville-i lóversenye¬
Szeptember végén. ket ? A szokott, fátyolkönnyű tüllből és musz¬
Az idei ősz sok kellemetlen meglepetése linból készült ruharemekek mind a szekrény
között elsőnek panaszolják minden formában legmélyebb sarkába szorultak és a párisi monés a világ minden nyelvén, hogy tulajdonké¬ daine asszony siet a szabójához, hogy meg¬
pen nincs is ősz. Mert hiszen még melegen rendelje nála a meleg téli ruhát. Paris kira¬
kellene sütnie a hűtlen napnak és az alkalmi kataiból mintegy varázsütésre eltűntek az élénk
poétáknak meg kellene énekelniük a vénasz- színű, lenge toilettek, hogy helyet adjanak a
szonyok nyarát. A helyett egyebet sem hal¬ vastag téli szöveteknek és selymes bársonyok¬
lani, minthogy egyes helyeken esik a hó, a nak, prémeknek.
hőmérő fagypontra sülyedt, mindenfelé pedig
így esik, hogy már most is teljesen kiala¬
ömlik, zuhog a hideg, novemberi eső.
A divat világában is némi forradalmat idéz kulva látjuk az idei téli divatot, míg más
elő ez a rendkívüli időjárás, mely az intéző években ilyenkor még javában járja a fehér
köröket részben még készületlenül találja. Mert ruha és virágos szalmakalap. Eszerint tudjuk,
ki hallotta például az utóbbi évtizedeken belül, hogy a divatszin a fehér-feketének vegyüléke
hogy a párisi divathölgy már most elhagyja, lesz. Akár utczai ruháról, akár estélyöltözékmég pedig örömmel hagyja el nyaralóját és a ről van szó. A téli divat alapját ez a két szín
tengerpartot ? Vagy hogy ugyanez a divathölgy adja meg: a fekete selyemruhát fehérrel díszí¬
tik, a fehéret feketével. A fehér muszlinruhát
fekete selyemre borítják, a feketét fehérre és
e félgyászba csak az öv mellé tűzött színes
rózsa hoz némi élénkséget.
A kalapok többnyire feketék. Mintha Paris
szeme pihenni vágyna a múlt év sok rikító
színű kalapja után, melyek - - franczia kije¬
lentés szerint - r oly kevéssé illettek a divat¬
metropolis örökké szürke egéhez. Az idei ka¬
lapdivat legfrissebb csodái különben mind ki
vannak állítva a főváros legújabb és legmo¬
dernebb kalapszalónjában, mely alig néhány
napja nyilt meg a Veress Pálné-utczában.
Tulajdonosa a korán elhunyt, neves festőmű¬
vész özvegye, Pataky Lászlóné, ki a jövőben
a divat terén kívánja művészi Ízlését érvénye¬
síteni. Működését azzal kezdi, hogy már az
idény legelején bemutatja nálunk a legendás
párisi divatművészek, Rebouth, Georgette és
Virot legszebb alkotásait, melyek az előkelő
hölgyek körében bizonyára szenzácziót fognak
kelteni.
A ránczozott ruhát még mindig erősen jelö¬
lik, lágy redőzete versenyre kél majd az egy¬
szerű, lerakott ruhával. A divat tehát változa¬
tos, mindenki a kedvére válogathat benne. Az
ujjak többnyire hosszúak, szinte túlhosszuak,
de hiszen túlzás mindig volt és lesz a divat
terén. Olykor könyökig apró gombokkal záród¬
nak és a hasíték köré keskeny csipkefodor
simul. Különösen a drága, nagyon elegáns
selyemruhák nélkülözhetetlen kiegészítője ez.
Az utezai ruha legkedveltebb szövetje vas¬
tag, bolyhos és durva, afféle «férfi-szövet»
a mely puha, meleg és rendkívül kellemes
viseletül szolgál. A kabátot az eddiginél kissé
hosszabbra szabják, prémgallért tesznek reá és
kész az ideális téli ruha. Divatosak még az
egyik felületükön csíkos vagy koczkás szöve¬
tek, miknek a másik fele sima, egyszínű Pél¬
dául az egyik fele piros-fekete csíkos, a másik
sima piros, az utóbbi szolgál egyszersmind
asznék. Szépek még a vastag, selyemhátú
gyapjúszövetek, a mikor természetesen ismét
a selyem fele adja a díszt.
Az esti köpenyek pazar szövetekből, brokatbol, drága bársonyból készülnek, kivétel
elkul redőzött szabással. Olykor prémsávok
patmazott
ezüst vagy arany paszomány tartja
ŐSZI ÖLTÖZÉK.
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Egy kicsi házat szeretnék én,
A milyen még nem volt soha,
Piros legyen a falacskája
És a födele zöld moha.
A fiúk ujjongtak örömükben, inert legnagyobb
szerencséjükre a gályák, a melyeket hoztak,
nyúlósak voltak a vörös mézgától és a föld
körülöttük zöld mohával volt kikárpitozva.
Mialatt a kis házat összerakták, maguk ig
nótába fogtak:
Megcsináltuk már a házat,
Falat, ajtót, födelet,
Mondd meg most már Vendi mama,
Mit kívánsz még egyebet?
Vendi erre kissé kapzsian felelt:
Jaj de szeretném, hogyha volna
Szép kis ablaka a házacskának,
Melyen a rózsák bekukucskálnak,
Kicsi babák meg kikukucskálnak.
(Folytatása következik.)

bele a ruha vonalaiba. Az utczai köpenyege¬
ket leginkább plüsből, bársonyból, moaréból
és ottománból készítik, sz'nte redőzötten. Eze¬
ket dús zsinorozás, paszomány és gombdíse
illeti meg, mely utóbbiak a bársonyruhánál is
nélkülözhetetlenek.
A prémek királya a skungs, a királynéja a
hermelin. Méltóságteljes az egyik, csupa derű
és üdeség a másik. Az egyik minden kornak
illik, míg a másik a fiatalok és szépek kivált¬
sága. A hermelin külömben a jelenlegi fekete¬
fehér áramlat közepette teljesen stilszerű.
A blúz jelenleg is megmaradt a női öltözék
nélkülözhetetlen kiegészítőjének. Csakhogy most
többnyire rövid vagy hosszabb lebenynyel ké¬
szítik, a mi hasonlóvá teszi az egy időben már
kedvelt orosz blúzhoz. Nagyon kedvesek azok,
melyeknek csaknem térdig érő lebben'yét kes¬
keny prémsáv szegélyezi.

EGY ÚJ PETŐFI-FORDÍTÁS.
Mi az oka, hogy olyan lázas érdeklődéssel
fogunk a kezünkbe minden könyvet, a mely ma¬
gyarból van fordítva valamely idegen nyelvre ?
Vájjon tisztán a. sovinizmus-e, az öröm, hogy
ime, mi, kicsiny nép, gyenge hangunkkal,
mégis beleéneklünk végre megint egy hangot
abba a nagy konczertbe, a melynek európai
költészet a neve? Vagy hozzájárul érdeklődé¬
sünkhöz az az új hatás, a mit a régen ismert
versek ebben az új formában tesznek ránk.
Mintha új ruhában látnók valamely bará¬
tunkat, kissé szűk vagy nagyon is bő ruhá¬
ban, úgy hogy első pillanatban rá sem isme¬
rünk. Versélvező emberben kétségkívül felme¬
rül az a gondolat, hogy egy szép vers hatása
voltakép az olvasó nyelvtudásától, nyelvérzé¬
kétől függ. Hogyan hatna rám ez vagy az az
angol vers, ha angol volna az anyanyelvem ?
Kétségkívül másként mint most, akár fordí¬
tásban, akár angolul olvasom. Hogyan lehet
ezt a kétféle hatást összehasonlítani ? Össze¬
hasonlítjuk akkor, mikor egy magyar költe¬
ményt idegen nyelven (jó fordításban) olva¬
sunk. Még más is van. Nem nézzük-e ilyen¬
kor a magyar irodalmat pártatlanabbul, ide¬
genebb szemekkel, mintegy kívülről? A kinek
kevés a kincse, jobban szivében hordja azt és lehet-e bírálni, a mit szivünkben hordunk?
De ime, a fordítás egyszerre kívülről veri
felónk annak a képét, a mit lelkűnkben őriz¬
tünk, mint a tükör a saját arczunkat. A kri¬
tika egy irodalom önismerete: magyar kriti¬
kusnak sohasem árt e tükörbe nézni.
Ime: Umberto Norsa sem csupán az olasz
nép számára készítette Petőfi-fordítását; mi
is használjuk és okulunk belőle.
Umberto Norsa ? Ki ez a tudós olasz, a ki
nagy költőnk képét új tükörben mutatja ne¬
künk ? Mi köze a magyarsághoz ? hogyan
tanult meg magyarul ? Neve világosan mutatja
olasz származását; és nekem Mantovából küldte
könyvét. Ha külföldre vetődött magyarok, ha
fiumei tanárok fordítják a magyar költőket,
kétségkívül nemes lelkesedés volt munkájuk
motívuma ; de nem becsesebb-e előttünk egy
Cassone, egy Norsa munkája, nem közelebb

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
A franczia kastély. Szindbád immár minden¬
képen ismert alak a közönség előtt: Krúdy Gyula
novellás könyvei, melyek az idei magyar irodalmi
produkczió legérdekesebbjei, szétvitték alakját min¬
denfelé, a hova egyáltalán könyvben rajzolt alak
el tud jutni. A merengő hangulatú novellák hőse
most szélesebb arányú regényben lép elénk. A
beállítása ugyanaz, mint a novellákban, a hangu¬
lat is, nemkülönben a környezet, az ósdi kis fel¬
vidéki város, ósdi, kedves embereivel, furcsa merev,
modoros, de szeretetreméltó szokásaival, a melyek
magukhoz hasonlítanak mindent, a mi csak közéjük kerül. És mint a novellákban, a regényben
is ez a hangulat, ez a környezet a fó'dolog, nem
a történet, nem is az egyes alakok, - - az egész
alapjában véve lírai természetű. Úgy is kell ol¬
vasni, mint lírát, nem a történet hangulatát kell
megfogni az olvasónak, hogy igazán élvezni tudja
magát a történetet is. Ez pedig hamar megvan,
mert Krúdy nagyon jól meg tudja ütni azokat a
hangokat, melyek egyszerre belerezegnek az ember
leikébe és viszhangot csalnak ki belőle. Mintha
mindjárt az első lépéssel holdvilágos, bujkáló
clair-obscurbe vont utczákra kerülnénk, melyek¬
nek különös világítása egy kicsit el változtat min¬
den körvonalat, különös árnyékokat vetít a házak
falaira és különösre rajzol minden mozdulatot.
Ilyen különössé válnak ebben a levegőben az ala¬
kok is : maga a merő lírából alkotott Szindbád, a
hármasfödelű ház lakói: a két asszony, ugyan¬
annak az embernek két elvált felesége, volt férjük,
a híres gavallér, világhírű kártyás, a ki elválni
el tudott második feleségétől, de szakítani vele
sohasem bír, a vidéki színtársulat tagjai, a kik a
furcsa környezetben maguk is még furcsábbak let¬
tek. Szindbád c>ak előterében áll a regénynek, a
maga szerelmével az egyik elvált asszony iránt,
ábrándos borongásaival, — a történet központja,
tulajdonképeni magva a hármasfödelű ház és lakói,
a kik hol világosan, felismerhetően lépnek elénk,
hol homályba burkolóznak, — a nyugtalan, foly¬
ton változó világítás, melyet az iró rájuk vetít,
mintha valami reflektort forgatna ide-oda, jobban
felizgatja az olvasó érdeklődését irántuk, mintha
még oly pontosan volnának odarajzolva. Az egész
dolog nem reális, határozott, állandó körvonalak
ŐSZI ÖLTÖZÉK.

811

VASÁRNAPI ÚJSÁG.
állnak-e hozzánk ők, a kik a nagy távolságból
lelkünket szerették meg és lelkünk kedvéért
megtanulták nehéz, testvértelen nyelvünket ?
De mindjárt hozzá kell tennem: itt sokkal
többről van szó, mint egy tudós irodalom¬
barát, mint néhány elszigetelt lélek vonzalmá¬
ról, érdeklődéséről. Umberto Norsa Petőfi-for¬
dítása igen előkelő helyen, a Biblioteca ilei
Popoli czímü vállalatban jelent meg, melynek
igazgatója nem kisebb ember, mint Giovanni
Pascoli volt, s a melyben eddig csak olyan
művek láttak napvilágot, mint a Mahabharata,
a Bhagavad-Gita, mint Aristophanes, Aischylos, mint Menander, mint a Kalevala. Modern
költő, Petőfin kívül, még csak egy szerepel :
Walt Whitman, a kinek külömben sok a ro¬
konsága Petőfivel, mint már Imre Sándor
észrevette. A hol ilyen társaságban jelennek
meg egy idegen költő összes versei, (melyek
közül hozzá sok inkább csak biográfiai értékű)
két vaskos kötetben, ott kétségkívül nem egy
iró, hanem egy közönség érdeklődéséről, egy
közszükséglet kielégítéséről van szó. Hozzá
kell tennem, hogy egyidejűleg ugyanitt jelent
meg a Silvino Gigante magyar népdalfordítá¬
sainak új, bővített kiadása, csak nemrégen
jött az első és a Zalán Futása, alig egy éves
a Sirola kitűnő Petőfije, egészen új még az
Ambrus Midas királyának olasz fordítása. Senkisem tagadhatja a nagy érdeklődést, a mivel
az egész olasz közönség a magyar irodalom
felé fordult.
Kétségkívül némi politikai rokonszenv is
szerepet játszik ebben az érdeklődésben (a mai
olasz alig tud valamit politikai tekintetek nél¬
kül is szeretni) és szerepet játszik az itáliai
temperamentum vonzódása a magyar haza
legendás, talán kissé hamisan is kiképzelt
romantikájához. Mind a két dologra elég
illusztráczió az, hogy az érdeklődés épen
Petőfi felé fordul leghevesebben ; elég illusz¬
tráczió a nagy Carducci hires lapja Pető¬
firől, melyet Norsa is könyvének elejére
illeszt. Az a Petőfi, a kit Carducci elképzel,
lefest és istenít, a bor, a kéj, a puszták vad
Petőfije bizonyára inkább a legendáé, mint a
valóságé s maga az a körülmény, hogy a
nagy olasz költőnek e szép Petőfi-lapja a '

nélküli és mégis tele van élettel, - hiszen az
élet is ilyesformán dobál mindenfélét elénk, néha
világosan látjuk, néha sejtjük és mindig nyug¬
talanságban vagyunk miatta. Krúdy Gyula ma a
legérdekesebb Íróink egyike lett, úgylátszik még
nem jutott fel a maga legmagasabb pontjára, még
újabb meglepetéseket is fog szerezni.
Az erdélyi fejedelem jogköre. Dr. liiró Venczel jogtörténeti tanulmánya a régi erdélyi fejedel¬
mek jogainak hatalmát és korlátait igyekszik meg¬
állapítani az egykorú országgyűlési végzések és
az oklevéltárban felkutatott adatok alapján. Leg¬
inkább az erdélyi fejedelemség teljes kialakultsága
korából veszi anyagát, mikor már a fejedelem
jogai meg voltak állapítva, a megalakulás korái a
csak annyiban tekint vissza, a mennyiben a fej¬
lemények megértésére szükséges. A tanulmány
önálló kutatások eredménye és az eddigelé kevéssé
tárgyalt kérdésnek főpontjaira a tudomány szem¬
pontjából értékes világot vet.
Ungarische Rundschau. Heinrich Gusztáv né¬
met nyelvű folyóiratának, mely a magyar tudo¬
mányos élet főbb eredményeinek a külfölddel való
közlését vette programmjába, most megjelent új
száma számos, magyar folyóiratokból nagyrószben
már ismert közleményt nyújt Polner Ödöntől,
Concha Győzőtől, Búd Jánostól, Grogger Róbert¬
től, Berzeviczy Alberttől stb. A nagyobb tanul¬
mányok mellett néhány kisebb közleményt is
találunk, köztük Riedl Frigyes czikkét Attila <'*
ii gót költészet czímmel. Heinrícli Gusztávnak
egy-egy czikkét gróf Majláth Jánosról és a Szilágyi
és Hajmási mondájáról, litiyer József czikkét
Kleist Heilbronni Katiczájának a magyar színpado¬
kon v«ló szerepéről. A folyóirat, melyet Hcim-icli
Gusztáv, Concha Gjöző, IJttmpel József és Tliatl'n-zy Lajos közreműködésével szerkeszt, a Duncker
és Humboldt német kiadó-czégnél jelenik meg
Münchenben és Lipcsében.
A • Jó Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek Elek
képes heti gyermeklapja legújabb, október 6-iki
számához, mely a szokottnál is jóval gazdagabb
tartalommal jelent meg, új munkatárs vonul be:
A'«</j/ Endre, a ki érdekes, jókedvtől duzzadó
történeteket ir a lapba ezentúl gyakrabban. Rajta
kívül az érdekes közlemények egész sora találhaló
ebben a számban: Sebők Zsigmond új Dörmógő-

Goffredo Mameliról, az itáliai szabadságharczos, katona-költőről szóló tanulmányban ol¬
vasható : eléggé mutatja az érdeklődés politi¬
kai jellegét. De Carducci maga elismeri, hogy
Petőfi nagyobb költő Mamelinál és ha az olasz
érdeklődés az összes magyar költők közül
épen Petőfit állítja előtérbe, az részben két¬
ségkívül annak is köszönhető, hogy Petőfiből
minden magyar költő közül legkevesebb veszik
el a fordításban.
Ezért a legnépszerűbb ő mindenütt külföl¬
dön és sokszor talán épen azokért a tulajdon¬
ságaiért, a miket a magyar kritikusok még
fogyatékosságoknak éreznek Vörösmarty és
Arany nagy komplikált művészete mellett.
Petőfit egyszerűsége, kifejezésének könnyüsége.
szellemessége (a szellemesség az az érték, a
mi a fordításban legkönnyebben, leghálásabban visszaadható), csekély formaművészete,
mellyel könnyű a fordítónak versenyezni, eset¬
leg túl is szárnyalva, olyan költővé teszik, a
milyet fordító csak kívánhat. Petőfi nem oly
specziálisan magyar s nem oly klasszikusan
tömör mint Arany; nem oly lázasan bizarr,
nem oly árnyalatosán zenei mint Vörösmarty.
Közelebb jár a prózához : s a prózát mindig
könnyebb fordítani.
Umberto Norsa pedig prózában adja vissza
Petőfit. A valódi Petőfit akarja adni, a mez¬
telent, a végletekig hivet; s bevallja, hogy a
hol szépség és hűség közt kellett választania,
az utóbbit választotta. Petőfiben jobban ér¬
dekli az ember, mint a költő ; ezért a költőilég értéktelenebb verseit is adja, melyeknek
lélektani, életrajzi fontosságuk azért megvan.
Norsa műve általában inkább tudósé, mint
művészé; elismerésre méltóan pontos és lelki¬
ismeretes életrajzában és jegyzeteiben, melyek
nem felejtenek ki semmi történeti vagy nép¬
rajzi érdekességet, nem mulasztják el az egyes
költemények biográfiai hátterének megvilágítá¬
sát sem. Magáról a fordításról itt talán nin¬
csen helye részletes bírálatot mondanunk. Más
; helyen óhajtjuk ezt megtenni. Itt csak figyel¬
meztetni akartam az olvasót azokra, a kik
messze idegenben is gondolnak ránk és meg¬
becsülik a mi kincseinket.
Habit* Mihály.

sorozatának kezdete Dörmögö úr a Királyhágón
túl czímmel. Rudnyánszky Gyula pompás vegyes
gyermekmeséje a kis ködmönről, Endró'di Sándor,
Uencdek Elek és Feleki Sándor versei, Schöpftin
Aladár czikke. Garat/ Ákos és Kalivodit Kató
rajza, Szabóné Nogiíll Janka elbeszélése, Zsiga
bác*i mókája, Szemére György regénye. A kis
krónika rovat aktualitásai, a rejtvények, szerkesztői
üzenetek egészítik ki a szám gazdag tartalmát.
A *,ló Pujtást-t a Franklin-Társulat adja ki, elő¬
fizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre
5 korona, egész évre 10 korona, egyes szám
ára 20 fillér. Mutatványszámot kívánatra küld
a kiadóhivatal. (IV. kér. Egy etem-utcza 4.)
A patak. Szini/ei Merne Pálnak ily czímü ke
pét, mely legutóbbi kiállításán, mint legújabb
alkotásainak egyike keltett nagy tetszést, most
sikerült színed reprodukczióban adta ki a Könyves
K'Urnán részvénytársaság. A bármely lakásnak
díszére váló kép 8 3 ' á - ~>~> Cf.ro. nagyságban, igen
díszes kerettel együtt 50 koronáért, margóval
70—90 czm. nagyságban 70 koronáért kapható,
részletfizetésre is.
Új könyvek.
A franczia kastély. Regény, irta Krúdy Gyula.
Budapest, Singer és Wolfner.
Az ci'ili'li/i fejeJelenuég jogköre. (1571 1690).
Irta dr. líii-ó VenczeL Kolozsvár, Stief Jenő és
társa.

HALÁLOZÁSOK.
Elhunytak a közelebbi napokban: Hegyfalui
SDOÁB SÁNDOR nagybirtokos, a csornai Esterházy

herczegi hitbizományi uradalom sok éven át volt
bérlője és Sopronvármegye közéletének évtizedek
óta egyik Tegtevékenyebb férfia, 73 éves korában
Ems-fürdőben. — Báró PODMANICZKÍ BÉLA alezredes,
a mezőhegyesi méneskar parancsnoka, 59 éves
korában Aradon. — Kisszeniczci SZENICZET GÉZA,
Tolna vármegye bizottsági tagja, a tolna-baranyai
és a somogyi ág. év. egyházmegye világi felügye¬
lője, Pakson. — Radnai WALUNDT EBHÓ miniszteri
tanácsos, a Vaskapu és Duna szabályozás tervezője,
a magyar mérnöki kár egyik legtekintélyesebb
tagja, Temesvárotl — DANKMABINGEB EBNŐ, 69 éves
korában Budapesten. — Dr. LAX ADOIJP vármegyei

Szerkesztői üzenetek
Ha majd gondolom, hogy a csókom utolsó lesz.
Floskulusok, melyek úgy s/állonganak a levegőben
mint az ökörnyál, minden gyökér nélkül, — és még
nagyobb baj, bogy más költők, jobbanmondva egy
már hanyatlóban levő irodalmi divatból, nem pedig
írójuk leikéből erednek.
Rózsa. Házunk, s t b . Sajnáljuk, hogy most sem
mondhatunk jobbat, mint a múltkor ; a versek dilet¬
táns-munkának egészen elfogadhatók, nekünk azon¬
ban magasabb a mértékünk, semhogy teret nyithat¬
nánk nekik.
Légy h á t anynskám Épen az a friss, naiv kedves¬
ség hiányzik belőle, a mi az efféle enyelgő versnek
az ízét adja meg.
Fantázia. Álom. Holdfény, s t b . Formátlan és tar¬
talom nélküli ábrándozás, a melynek az olvasóra nem
lehet hatása.
Az ősz korán j ö t t Iskolából, stb. Figyelemre méltó
dolgok: szeretnők írójuknak néhány más dolgát is
látni, hogy fogalmat alkothassunk magunknak róla.

2817. számú feladvány Marin V.-től, Barcelona.
8ÖTÍT.
t&» V/////Á
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KÉPTALÁNY.

EGYVELEG.
* A világ leggazdagabb asszonya. Persze
Amerika vallja magáénak ezt a hölgyet. Neve
Hetty Green, jelenleg 70 éves özvegy és gyáraiból,
vállalataiból stb. napi jövedelme 16,000 dollár,
vagyis 80,000 korona. Mindennap legalább száz
házassági ajánlatot kap.
A szőrme d i v a t , l eltűnést keltőjtz Andrássy-ut
27. sz. alatti Bzőrmeáru kiállítás, mely Elkán és Gerő
szűcsöknek (Petőfi-ntcza 5.) kiváló ízlésűt dicséri.
A kiállítás, melyet a nagyközönség állandóan csodál,
páratlan tetszést és nagy érdeklődést kelt.
Tulipán G y e r m e k o t t h o n . Az összes gyerm^kruházati czikkeket felöleld gazdagon illusztrált ár¬
jegyzék jelent meg a Tulipán Gyermekotthon ki¬
adásában. Levelezői p kérésre Darvas Jenő IV. kér.,
Koronaherczeg-ntcza 8/a. ezt az árjegyzéket ingyen
és be mentve küldi.

Világos indul és a negyedik lépésre mattot ad.
2814. számú föladvány megfejtése Nemo O.-tól.
Világos.
Sötét.
1. Kc7-b6 __. Hb3—d4
l Vg5-e7 f stb.
6.
l
Hdl—b2
2. Hd5-c3 f stb.

Világos, a. Sötét.
1. _
HdlxeS
2. Hd5—c3 f stb.

A «Vasárnapi Ujságn 35-ik számában megjelent

Helyesen fejtették meg t Merényi Lajos. — Geist
József és Stark Vilmos. — A iBudapesti Sakk-kört. —
A tBudapesti 111. kér. Sakk-kört. — Lndányi Antal. —
Wysohogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budapest).
Németh Péter (Csongor). — Kintzig Sebért (Fokért). —
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipótvár). — Szabó János (Bakony-Szentlíszlá). — A t Győri
Sakk-kört. — Székely Jenő. — Mészey József (OySr). —

képtalány

megfejtése:

Legboldogabb

ember

A vonatok érkezése Budapest nyugoti p.-u.-ra.

A vonatok i n d u l á s a Budapest nyugoti p.-u.-ról.

Érvényes 1912 október hó 1-től.

Érvényes 1912 október hó 1-től.
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Felelős szerkesztő: H o i t s y P á l .
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vánne^ye-u. 11.
Kiadó-hivatal:
Budapest, IV., Egyetem-utoza 4.
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4040' 12 sí
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4010 2 "
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Dorog
401G 1122J ,
Esztergom

Esztergom
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iá mindig azt mondta, bogy szeplők elűzésére, valamint
finom, puha bőr és fehér teint elérésére és megóvására
nincs jobb szappan, mint a világhírű «Steckenpferd»
liliomtej-szappan. Védjegye «Steekenpferd», készíti
Bergmann & Co. ozég Tetschen a/E. — Kapható min¬
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszertár- s minden e
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 fillér. — Hasonló¬
képen csodálatosan beválik a Bergmann-féle «Manera>
liliomtej-krém fehér és finom női kezek megóvá¬
sára, ennek tubusa 70 fillérért mindenütt kapható.
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Cement-fedőcserép-gyártó gépek,
Beton-ürtömb-gyártó gépek,
Cement-falazótégla-gyártó gépek,
csatornázási alapcsövek.
Formák:
séra.

betonoszlopok stb. gyártá¬

Kotorok. — Hengerművek.

Belonkeverőgépek.

Főzzünk és fütsünk villannyal!

— Czement-

Dr. GÁSPÁRT & Comp. gépgyára
Markranstádt, Leipzig m e l l e t t
Kérjük gyárunkat meglátogatni. 228. siámu
jegyzék ingyen.

PROMETHEUS

Lohr Mária (Kronfusz)

rendszerű villanyos főző- és fűtőkészüléket gyártják

Gyárésfőüílet:
A főváro. első é. legrégibb
VIII Rara« n
fiR
oslpketl»ititó,vegvti»atitó
UI,Bar»S8-n.S&.
* . kelm«f..tő g y i r l tnté.et«.
Hókok: tt,0 1Pö-ntcia
87. IV., Eskü-nt 6. IV^ Ke oskemétiSí ^ 1 *' v - H»rmlno*ad-n.4. VI., Téréi-kőrút
39. VI., Andrá»sy-ut 16. VIH., Joisef-körnt 2.

M a t t Siemens-Schuckerl Művek
Baktár: v ,

^ ^ _ ^ .
( í ^ ^ ^ ^

Pozsonyi-út 5

füzöterme
Bpest,IV.,Váci-n.7.I.em.

NE
VEGYEN
vc.UTC.ra

Budapest. VL,
Teréz-körút36
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FECSKENDŐT

.Altvater'
(Jessler
Budapes'

mielőtt
ajánlatot
nem kér a

Központi Szivattyú- és Gépíorgalmi Vállalattól
Bpest, VI.,Teréz-körút 50. (Gyár-u. 25.) Telefon 47-52.
Elsőrangú honi gyártmány. - - Olcsó árak.

Telefon 142—45. szám.

pjpjrkárpitokből

A Bpeitl Szivattyú- é* Bépgyár B.-T. gyártmányainak f6elár»*ltőt«l«pB

Ajánlja kizárólag mérték után
készülő

Minius Jakab

szabadalmazott
halcsontnélküli
fűzőit.

tapéta raktáraiban

Fákoczi-üt 6.

IsmertetS árjegyzék

á Bazár-udvarban.

díjtalan.

Az ország
legelőnyösebb

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS

Olcsó szabott árak

1004
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Esztergom
Esztergom
Esztergom

A legjobbnak bizonyult világhírű

(Rózsavölgyi és Társa-féle)

ékszer, óra, ezüstnemií
és iparművészeti tárgyak

Saras

4113
175
121
115
1403
177
707
105
107
711
179
4117")
143
131
109
6505
181
1405
505
4115
145
6513
117
717
101
185
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lapsajtolók.

bel- és külföldi

Divatlap díjtalan.

8 2C

Szv

Lip«c«l Salvatorforr«.-váli*!»l.
8nú.r»st, V., Rudolf-rakpart 8

Kapható ásványviikereskedésekben és
gyógyszertirakban.

i Nagy választék

BUDAPEST, PffŐfh'!

5|

vese- és tioiyagoajoKnal, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési 6.
lélegzés! szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vastnentes sav

Dr. Miszné

SZŰCSÖK
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1B7
4111
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171
6503
713

kiváló bor- és
lithiumos
gyógyforrás

, ÖREGEM

KAUCSUK-CIPŐSAROK
DOBOZA,
MINŐSÉGE:
ARANY
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A vonatok é r k e z é s e Buda-Császárfürdőbe.

A vonatok i n d u l á s a Buda-Császárfürdőről.
4002
4004

o£

*> Érkezik m i n d e n kedden, szerdán,
pénteken és vasárnapon.
*) Érkezik m i n d e n hétfőn, csütörtökön
és szombaton.
3
) Vasár- és ü n n e p n a p o k o n bezárólag
november 10-ig közlekedik.
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kinek legkevesebbre van szüksége.
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SAKKJÁTÉK.

Özv. szklatinyai és beatniczai báró RÉVAI SIMONNÉ,
szül. tiszahegyesi és tajnai Tajnay Ilona csillag¬
keresztes hölgy, a megboldogult királyné legidősebb
palotahölgye, 89 éves korában Budapesten. — Ozv.
vönöczki PÍNTEK GÁSPÁBNÉ, szül szentgyörgyi
Hugonnai Irén grófnő, 64 éves korában Buda¬
pesten. — Ozv. TASSY-BECZ KÁLMÁNNÉ, szül. irsai
Szabó Emília, Irsán. — Özv. SZABÓ ALAJOSNÉ, szül.
Kiss Anna, Szegeden. - - HERTELENDÍ MIKLÓSNÉ,
szül. Kiskos Teréz, Náraiban. - - Özv. SMEBÁL
FÁBIÁNNÉ, szül. Józsa Etelka, Mosonban. - WALDEB
IDA, Wálder József soproni városi főmérnök leánya,
24 éves korában Sopronban.

A Magyar Királyi Államvasutak téli menetrendje.

1 vonal
1 szám

A család öröme egy elsőrendű zongora melyet
bármilyen kivitelben, kényelmes fizetési feltételek mel¬
lett szállít a hirneveB Farkasházi és Bíró czeg, Buda¬
pest, V., Váczi-körut 12.
Vezetéknélkttli lámpa. A legideálisabb vilá¬
gítási eszköz a Wiktorin-lámpa. Saját érdekében kér¬
jen díjtalan ismertetést Wiktorin és Társától, Buda¬
pest, VIIL, Bsross-utcza 1.
Országos h a n g j e g y kölcsönző i n t é z e t Buda¬
pest, VI., Andrássy-út 47., hozzánk beküldött jegy¬
zéke és tájékoztatója szerint körülbelül 100 korona
értékű hangjegy kölcsönözhető csekély 4 korona elő¬
fizetésért havonkint. Ajánlatos minden zongorázónak
ezen intézményt igénybe venni Tessék tájékoztatót
kérni.

tiszti főügyész, 66 éves korában Turóczszentmártonban. - - GYTJLÁNYI LAJOS kegyesrendi áldozópap,
nyűg. fó'gimnáziumi igazgató-tanár, érdemesült házfőnök, 63 éves korában Kisszebenben. — Léezfalvi
GYÁBPÁS GYŐZŐ kereskedelmi műszaki főtanácsos,
TOLNAI ANTAL
58 éves korában Budapesten. kúriai biró, a ki szabadságidejét töltötte Fiúmé¬
ban.
IRITCSBK FÍBBNCZ nyűg. székesfővárosi
elemi iskolai igazgató, Budapesten. — Dr. DALNOKY
BÉLA ügyvéd, a törvényhatósági bizottság tagja, a
bécsi Cottage-szanatóriumban. - • KHINDL DEZSŐ
ügyvéd, 65 éves korában Jászapátiban. — Egregi
HOBVÁTH JÁNOS festő, 47 éves korában Budapesten. —
Dr. DUMA TIVADAR orvos, 42 éves korában Buda¬
pesten. — MATLAVSZKOVÍZKY MIKLÓS vállaji plébános,
Budapesten. — MAYEB PÁL, Frigyes királyi herezeg
nyűg. jószágfelügyeló'je, Kisjenőn. — SMATLA KUDOLF
magyar királyi fővámhivatali tiszt, tartalékos had¬
nagy, 31 éves korában Budapesten.

•

neme

—

A •Zborói Társaskört. — A iKalocsoÁ Katholikus Kört. ~
' Veöreös Miklós (Zirez). — Ifi. Hnbay Bertalan (Bodxásújlak) — A iDunaföldvári Egyenlosegi kort (Dunaföldvár)
Barcsa Mihály (Bihanutoari). — Csolnoki István (Hajdúhadháza). — A •Leibiezi Gazdasági Kaszinón (Leibict). _
Lustyik János és Szivák János (Alberti-Ina). — tCsengeri
Castinót (Cienger). - Király Mihály (Zenta). - Kunz
BezBŐ (Temesrékáf). — Budai Sokkoló Tartóság (Budapest). —
Patkó Imre (Talpas).

IfOíiííl
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keblek fejlesztésére BETEGÁPOLÁS
és erősítésére
a PILULES ORIENTALES közelébe
semmi sem jöhet.
A n6 mindenkor igyekezett szépségét tökélete»bbiteni. A szépségszerek közül azonban
egynek sincs olyan nagy értéke, mint annak,
melyet leírunk B melynek segítségével minden
nő és fiatal leány szép és telt keblet érEzén szer teljesen ártalmatlan és gyors hatásn és legtöbbnyire elegendő 14 nap alatt cso¬
dás eredmények elérésére.
L. úrhölgy Írja:
• Tttennfm nap óta köve¬
tem tanáaait t legnanott megeléfeditemre már mólt aodát
eredményt ériek'.
Előre meg kell jegyez¬
nünk, hogy ezen eljárás
belső kezelés, mely által
a kebelre előnyös hatás
gyakorolható, mivel ezen
szervek kizárólag a test
belsejéből nyer ik a táplál¬
kozást és csak a táplál¬
kozási szervezetre és az
idegrendszerre ható szerek
által lehet reájnk hatást
gyakorolni.
Az egész eljárás rendkivül egyszerű és csupán
igen kis pilnlák bevevéséből áll, melyeket napjában
kétszer kell bevenni; sem
liszttel való túltomés,
semmiféle bekenés, vagy
komplikált operácziók,me¬
lyek éppenséggel hatás¬
talanok és haszonnélküliek lennének, nem
jönnek használatba.
E pilalákat iPilnles Orientales Batie>-nak
hivják és elegendő hatásuk van a női kebel
táplálkozó szerveinek megfelelő helyzetbe jut¬
tatására, ezen szerv jobb fejlesztéséhez s így
a kebel fejlődésére és megerősítésére a kellő
eredménynyel jár.
Ezernyi köszönöirat, mely hozzánk minden¬
felől érkezett, a legjobb bizonyítéka ennek s
mi csak egyet kívánunk bemutatni ezek közül:
Uram l Haunáltam a Piluln Orlentaleit ét HrHmömre tzolffól önt értfiltrni, hogy ág elért eredmény
kielégített. Kőférxülftemre általában nem gya¬

Az ös-zes gyógykezelési eszközök, u. m.
sérvkötők, haskötők, gummigörcsérharisnyák, egyenestartók, testegyenész ti gépek, műlábak, műkarok, köt¬
szerek, teljes gyermekagyas felszerelé¬
sek, masszáló- és villanygépek a leg¬
megbízhatóbb minőségben csakis

FISCHER PÉTERésTSA R-T. cégnél
Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 6. szám

titoktartás mellett azonnal küldjük.
Alapittatott 185C.

példányban
most jelent meg

korolt rótt* hátait, löt ellenkezőleg, soha nem volt
jobb étvágyam, mint a kúra tartama alatt. CtaJe örö¬
mömre nolgálhat, hogy az ön szerét haiználatba vettem.
őtzintén kifisönöm ét tzive»en elitmerem a haitn<ií'
pirulák hatóerejét. Köteleiiégemmé tegzem továbbá,
hogy a* Ön orvoaágát minden ninrk, kinek arra
txuksége van, ajánljam.

Ott. S. . . MÁRIA. Bad Lindeek P.heMand.
Beméljük, hogy egy ilyen őszinte és önként
küldött bizonyíték ele¬
gendő olvasónőinknek és
eltekinthetünk a továbbiak
közlésétől
Ne essék tehát két¬
ségbe, ha keblének nincsenmeg a kellő teltsége,
vagy ha valamely mellék¬
körülmény annak kemény¬
ségére és domborúságára
kártékonyán hatott volna.
Akkor se essék kétségbe,
ha egyéb hasonlónemü
szerekkel eredmény nél¬
kül tett volna próbát.
Aknrmint van is, próbál¬
kozzék iBatie Pilules
Orientales• -szál, keble né¬
hány hét alatt kifejlődik
és erős lesz és a nyak
csúf csontkingrásai telje¬
sen, mintegy bűvészet
által eltűnnek.
Ezen orvosi kitűnősé¬
gek által kipróbált pilnIák az egészségnek úgy¬
szólván kellékei és minden
természetű hölgynek és fiatal leánynak megfelel.
Folyamodjék haladéktalanul hozzájuk.
J. Ratie Pharmacien, 5 Passage verdeau,
Paris. Egy doboz • P i l n l e s O r i e n t a l e s .
bérmentve és diszkréten kapható, 6 korona
45 fillérnek postautalványon való beküldése
ellenében a föraktárosnál: Török József,
Budapest, VI., Királ.v-utoza 12. és Pharmazeutifche Ágén túr, Wien, XII., Teichackergasse 5. (Utánvéttel 6 korona 75 fillér.)
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100,000

szerezhetők be. Most megjelent legújabb
képes árjegyzéket kívánatra bérmentve
Telefon 958.

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

Tulipán Gyermek-Otthon
nagy képes árjegyzéke

2.8O koronától kezdve
kg-.-kint. Legelőkelőbb
beszerzési forrás:
Magyar Kereskedelmi
Vállalat, Miskolcz 2.
Képes árjegyzék Ingyen
és bérmentve.

btirbntoripar
Bőrbntor
KENDI ANTAL

Budapest, IV. kér.
SemmelweB-n. 7. sz.

mely az összes gyermekruhá¬
zati czikkeket tartalmazza és a
melyet egy levelező-lap kérésre

ingyen küld

MARGIT-

Darvas Jenő céí
Budapest, IV. kér.,
Koronaherczeg-u. 8 a. sz.

./'^.or'mir

Margit-szappan
70 fillér.

•
^ r ^ ^m m\fm fm
VX l l l m • Wl Ív
a

Ma A'í n H
főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, a/.
Margit * pOUQBr
egész világon el van terjedve. Páratlan hatás;
szerencsés összeállításában rejlik, a bor azon'
1 K 20fi11
nal felveszi és kiváló hatása már pár óra le¬
folyása alatt észlelhető. Mivel a Margit-crémcl
utánozzak és hamisítják, tessék eredeti védjegy¬
gyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak ilyen
készítményért vállal a készítő mindennemű
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsirtalán vegytiszta készítmény, a mely a kül¬
földön általános feltűnést keltett. Ara l kot.

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon.

Lapunk minden olvasónőjének ajánljuk
Török úrtól a nagyon érdekes <A kebel
plas/.tikiis szépségéről* szóló fűzeteoskét bérmentősen kérni, melyet ingyen küld.

Kapható minden gyógyszertárban, illatszer- és drogua-üzletben

Elsőrendű Z O N G O R Á K

Kocsié r u csa r n o k

FARKASHAZI £ s BÍRÓ
zongoratermeiben, Budapest, V., Váci-KSrnt 12
(Uaíárak, Ufíúmtt fiútól idtttclek. hindiit, i

Budapest, IX., Köztelek-utcza 4.
rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

Rozsnyay

SERAIL

Rétnek kivitel
5 zabáihoz05

R

k

piperekülönle¬
gességei

a

l m a g 05! Ó i^meríefőjelei.
akt

Angol bflrbntor, Ebédlö¬
székek, irodai karos¬
székek szakszerű gyár¬
tása. K ü l ö n osztály
hasznait bfirbutor mo¬
dernizálására, felfriaeitéa*re és festésére.
Sz«kátavl»UtáM»k.

Nincs ""vezetéke! TNincs kanócza!* Bárhová
vihető! Semmi körülmények között fel nem
robbanhat!
Tartóssága] örökös, a leg¬
messzebbmenő jótállás mellett!

Egy füzet ára 24fillér.

NlOlaf
• ^^ lm

MEGJELENTEK:
Dráma a fogadóban.
A mankós ember.
A rajah koronája.
Más bűne miatt.
A tolvaj vendég.
A csillagv.zsgáló.
Az üvegálarcos.
A halál torkábin.
Az elvarázsolt ház.
Veszélyes szenvedély.
Szökés a törvény elől.
A föltámadt ember.
Lábnyomok a hóban.
A Babbington rejtély.
A dollárkirályok.
A kék folt.
Az automobilbandita.
A remetenő titka.
Az ötödik kártya.

Előfizetés: 10 füzet kor. 2.40,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
U
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20

20. írás a porban.

CARTER
amerikai

detektiv-elbeszélések.

Fordította FOLLINUS AURÉL.
Hetenként egy teljes elbeszélést
tartalmazó füzet jelenik meg 32
oldal terjedelemben, változatos
eredeti amerikai czimképekkel.
fúzet

K 4.80. Utánvéttel

nem szállítjuk.

Nick Carter kiadó-vállalat, Braun Her¬
mán könyvkeresk., Újpest, Árpád-út 37.

RÉTHY-féle pemetefű czukorkánál!

:: Kapható könyv- és
papirkereskedésben
és előfizetés utján; a
kiadó-vállalatnál.

100 gyertyafény erössé&'ú világí¬
tása óránkint átlag4fHI.-be kerül

kipróbált, közkedvelt éa igen elterjedt szerek- — Serallarozkenőcs kiváló hatású szeplő ellen, az arezot fehé¬
ríti éa bársonypnhává teszi. Kis tégely 7Ofillér,nagy
tégely l korona 4O fillér. — Seraíl-créme nappali
Használatra l korona. Serail-hujszesz hajhullás és
korpaképződés ellen. Kiváló hatású. Hajnövést elősegíti.
l üveg l korona 5O fillér. — Serail-pnder. Kitűnő
pipere-poi fehér-, rózsa- és eremé színben, l doboz l K.
Serail-szappan l drb 6O fillér. — Valódi epeszap¬
pan l drb 8O fillér. — Serail-szájviz l üveg K 1.50.

:

Budapest-V!!!. ker., Baross-utcza 1. szám.
ordullon mindené!
aeklodó, U stli
lektet elsőrendű la
^
tiszta anyagra.
ttíQfflŐLCSFACSEIETÉE
detanyfik díszcserjék, tűlevelűek, kéri
téamövenyek, bogy ogyümölcsnek stb. st tr

SZOLOOLTVÁNYOK,
I. sim» árui európai * • amerikai SÍIDI
gyökeres vesszők. (Oktató dluarjeffyie
kívánatra ing-yen.

FISCHER

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

& monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen.

T i s z t a a l u m í n i u m , szép, egészséges és tartós

POLGÁRI KONYHAKÉSZ!

tiszta alumíniumból, 6 személyre, mely 25 darab praktikus
- • - t á r g y a k b ó l áll, minden háztartásban nélkülözhetetlen. ••-

Ára komplett 4 0 korona.
1 itnyomosiita
l merő
l habverő
1 cilromnvomó

Kapható Török József gyógyszertárában Budapesten és
Rozsnyay Mátyás gyógy tárában, A r a d Szabadság-tér.

Hozzá állvány keményfából darabja 6 korona.
Nagy konyhakészlet,
nenéz min. II. ábra szeri

Kívánatra árjegyzéket ingyen és bérmentve küld:

Wiktorin és Társa

Vásárlásoknál azonbin vigyázzunk és határozottin
Réthy-félét kérjünk, mivel sok hiszonttlan utánzata van.
Az eredetinek minden darabján rajta van a R é t h y név.

(leánykák és fiuk részére) előírás szerinti kivi¬
telben, «rendelésszerüen» elkészítve szállít a

TT" CQ

Urasági konyhakészlet TT 1flfl
t;;lXn^oan nahá* m!n III

.IX JA/W

Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 8 8 .
•
Árjegyzék ingyen és bérmentval
•
Külön szétküldés! osztály : szepesség-i vászon,
asztalneműk, ágytól! és ágyneműk részére.
•
Paplan- és matráczg-yártás.
H
Országos háziipari kiállításon aranyéremmel kitüntetve

M4RGITI

X «f_M_ gyógyforrás
— (Bereg megye.) j
a gyomor, belek, húgyhólyag s különösen a
légzőszervet hurntos bántalmainál igen j ó ha¬
tása még akkor is, ha vérzések esete forog fenn.
Megrendelhető: ÉDESKUTT L.-nál Budapesten
és a forrás kezelőségénél Munkácson.

l liter
V/t liter
2Vi liter
3»/« liter
5 liter

KI-:
K 2-20
K 2-70
K 3-60
K 4'50

Vi
'U
1
l'/t
2

liter
liter
liter
liter
liter

K 1-20
K l -50
K l -80
K 2-20
K 3-—

12 cm
14 cm
16 cm

K —-90
K 1-20
K l -50
K l

12 cm

H cm
16 cm
18cm_

NAGY KÉPES ÁRJEGYZÉK.

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

oszt. Háztartási cikkek.
II. oszt. Asztalkészlet, evőeszközök.
Ml. oszt. Utazási és turistacikkek.
IV. oszt Ajándéktárgyak és újdonságok.

40. sziM. 1912. 59. ÉVFOLYAM.
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TUDJA

azt manapság mindenki, hogy a
legrégibb időtől származó viszketegségi börbajok és izzadás
ellen csak az: «Erényi Ichthyol Salycil» bizonyult tel¬
jesen megbízhatónak. Ki tudja,

• •• - = .

VAN-E
MÁS TÉMA

KINEK
van igaza? Annak-e, aki 4 4 fil¬
lérért vesz egy valódi Diana¬
sósborszeszt, vagy ki ugyan¬
ezen összegért vesz egy Diana¬
sósborszesz utánzatot.

az egész országban, mint az a
csoda, hogy valódi Diana-krém,
Diana-szappan és Diana-púder

VAN-

nak emberek, akik évek óta a
valódi Diana-sósborszeszt

hány viszketegséges ember hasz¬
nálná szívesen az c< Erényi
Ichthyol Salycü»-t, ha bir¬
tokában lenne ennek a hirde¬
tésnek ;

mint étvágygerjesztőt czukorra
cseppentve mint elsőrendű házi¬
szert használják. Ezeknek

NINCS

IGAZA?

olyan lény a világon, aki meg¬
tűri arczon, kézen, vagy a test
bármely részén a bőrbántalmat.
Igaz, hogy akadtak ezelőtt

illetőleg igazuk van, mert azt
mondják, hogy: a mi biztosaz biztos! E mellett még mint
legjobb maszirozószert hasz¬
nálhatják hülési fájdalmaknál.

fillérért kapható. Tömegesen ve¬
szik mindenütt a Dianát, mert
köztudomású, hogy még gyer¬
mekek is Diana-szappannal mosakosznak és Diana-krémmel
ápolják kezeiket. Legények és
leányok csak Dianát használnak
a legkisebb falvakban is. Ezelőtt
egyesek,akiklábizzadásban,kéz- mindenki ártalmas glicerin,
izzadáshan, hónalj izzadásban kremzelesz, vazelin, tejkrém¬
szenvedtek és mit sem tettek
féléket használt kezeinek és arellene. Ma
czának ápolására, most már 50
fillérért Dianát vesznek. Szeplö
és pattanás egyedüli ellenszere.

KÖZTÜNK

MAR

vége ennek az időnek. Mert a
valódi «Erényi Ichthyol
Salycil)) néhány nap alatt
tökéletesen megszabadítja az
embereket a fent leírt kellé*metlen börbántalmaktól;

Mindenütt kapható. Egye¬
düli készítő : Erényi Béla Diana¬
gyógyszertára, Budapest, VII.,
Károly-körút 5. Postán leg¬
kevesebb 3 koronás megrenszállítunk.

SEMMI

sem bántja az emberiséget anynyira, mintaviszketegség, börbántalom, kipállott testrész,
hónalj izzadás, lábizzadás és az
ezekhez hasonló bőrhibák. Ép¬
pen ezért rendeljen egy nagy
doboz eredeti: Erényi Ich¬
thyol Salycil-t. Ára 3 K.
Főraktár: Diana-gyógysz.,
Bpest, Károly-körút 5.

SZERKESZTŐ

41, SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11.
Kiadóhivatal :
IV. Egyetem-utcza 4.

Egyes szám
ára 40 fillér.

H OITSY PÁL.
korona.
Előfizetési f Egészévre _ _ 2O
| Félévre _ _ — 1O korona.
feltételek: l Negyedévre
5 korona.

sím

BUDAPEST, OKTÓBER 13.

A «Wtógfcrónifcd«-val
negyedévenként 1 koronával
több.

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

DE MONDjak azt is, hogy a leghevesebb
fogfájást is megszünteti.

EGÉSZ
kötet köszönőlevél igazolja,
hogy munkás emberek, irodai
alkalmazottak, szellemileg meg¬
erőltetett egyének, ügy napköz¬
ben, mint lefekvés előtt maszsziroztatják Diana-sósborszeszszel fáradt tagjaikat.
Kicsi, nagy férfi, nő,

PÍRTiTUPL
fogadjon el.

szegény és gazdag egyaránt fel¬
sóhajt: Diana-sósborszesz
első segítség a házban.

Minden nőnek felhívjuk
4 4 filléres üvegekben az
figyelmét a Diana-púder hasz¬ egész országban mindenütt kap¬
nálatára. Eredeti dobozokban ható.
50 fillérért mindenütt kapható. Vigyázzon jól a hamisítványokra,
nyomdája, Budipert, IV., Egyetem-ntan 4. oám.

FERDINÁND BOLGÁR KIRÁLY BULGÁRIÁBA HAZAMENET KINÉZ A MAGYAR VASÜTI KOCSI ABLAKÁBÓL. - Balogh Rudolf fölvételi

