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A Nők 
jelszava: 

Diana 
krém 
szappan 
púder 

mert ezen szépitöszerek haszná¬ 
lata nélkül tisztességes társa¬ 
ságba nem lehet megjelenni. 

A Diana-krém, Diana-szap¬ 
pan és Diana-púder 

50 fillérért 
mindenütt kapható. 

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

Mindenütt kapható. Egyedüli 
készítő: Erénvi Béla Diana-

*/ 

gyógytára, Budapest, Károly-
körut 5. Postán 
3 koronás megrendelé 
Htunk. 

legkevesebb 

Csak 

fogadjon el. 
Minden nőnek felhívjuk 

figyelmét a Diana-púder hasz¬ 
nálatára. Eredeti dobozokban 
50flllérért mindenütt kapható. 

HOZZON 
a legközelebbi gyógyszertárból 
nekem egy tégely «Erényi-
Ichthyol-Salicyl»-t, monda egy 
orvos az inasához. Az inas na¬ 
gyot néz ésönkénytelenül kérdi, 
hogy mire jó az! Nem bírok 

MAGÁVAL 
monda az orvos s ha ilyen 
perfidens lesz, ki fogom dobni. 
De azért elárulja neki a nagy 
titkot, hogy az Erényi-Ichthyol-
Salicyl páratlan szer börbán-
talmaknál, különösen a hol 
viszketegséggel párosult bőr-
bántalmakról van szó. Kövér 
nők és férfiaknál a test külön¬ 
féle részein kipállások követ¬ 
keztében is nagyon gyakori a 
viszketegséget környékező kel¬ 
lemetlenségek. Az izzadás is 
egy kellemetlen ügy, mely na¬ 
gyon gyakori manapság és a 

szomszédok 

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

mulasztható az 

rényi-lcMhyol-Salicyl 
segítségével. Orvosok állandóan 
rendelik 3 koronás eredeti nagy 
tégelyekben. Készíti: Erényi 
Béla gyógyszerész, Budapest, 
Károly-körut 5. sz. Kapható a 

gyógyszertárakban. 

Ismeri 
N 

MÁR 

Diana 
grandiózus hatását ? 

Minden egészséges 
és 

minden 
igazolhatja, hogy az elkép¬ 
zelhető legj óbb siker csakis 

Diana 
használata által érhető el. 

h egész országban mindenütt kapható. 

ERÉNYI BÉLA 
gyógyszerész 

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

Minden üvegnek plomMlva kell lenni. 
Egy üveg 
DIANA-

sósborezesz 

44 
fillér. 

Egy nagy üveg 
DIANA-

sósborszesz 

I.2O 
korona. 

Egy legn. üveg 
DIANA-

sósborszesz 

2.5O 
korona. 

nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utcz* 4. síim. 

44.SZ.1912. (59. ÉVFOLYAM.) H 
SZERKESZTŐ 

OITSY PÁL. BUDAPEST, NOYEMBER 3. 
Surkesztöségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal : IV. Egyetein-utoza 4. 

Egyes szám 
ara 40 fillér. 

Előfizetési 
teltételek: 

1 Egészévre _ 
Félévre 
Negyedévre _ _ 

2O korona. 
1O korona. 

5 korona. 

A fVitóg*rónücá»-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 

Külföldi előfizetésekhez a postaüag 
határozott viteldíj is csatolandó. 

meg-
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Fáradt volt már, éhes és kimerült és sürgette 
Ritát, hogy forduljanak vissza. 

Rita hiába forgatta, tanulmányozta a magá¬ 
val hozott térképet, nem tudott rajta eliga¬ 
zodni. 

Ki s be fordultak a szűk sikátorokon, de 
csak nem tudtak olyan calléra akadni, a mely¬ 
nek meg lett volna az a jellegzetes mintájú, 
fekete-fehér kövezése, a mely jelzi, hogy iránya 
a Márkus-tér felé vezet. 

Remélte, hogyha majd valamely nagyobb 
térre érnek, hát talán valamely szélesebb ka¬ 
nális torkolatánál gondolára fognak akadni, a 
mely hazaviszi őket. 

Akadtak ugyan nagyobb térre, akadtak kaná¬ 
lisra is, de bizony gondola nem volt ott sehol, 
csak egy-egy ronda bárka, nem valami bizalom¬ 
gerjesztő bárkással benne. 

Fáradtan, kedvetlenül fordultak még jó ideig 
ki-be zegzugos callékban, míg azok végre kezd¬ 
ték lassankint elveszteni nyomorult külvárosi 
jellegüket. 

A házak már rendesebb külsejűek voltak, sőt 
egy-egy kopottabb palazzo is akadt közöttük. 

Egyszerre Flóra néni boldog apró sikolyok¬ 
kal kezdett futni Rita előtt. 

Egy szélesebb kanálison átvezető híd mellett 
lévő nagyobb térségen valami félig kávéház, 
félig vendéglőszerű helyiség volt. Előtte csinos 
fehér asztalkák, melyek a tarka, őszilombus 
pergola alatt voltak felállítva. 

- Trattoria e Cafó ál tigro dargento» — állt 
a czímtáblán. 

Ezen nem épen fényes, de tiszta kis ven¬ 
déglő felé futott Denneburgné olyan nagy 
örömmel, s mindjárt le is ült a legszélső asz¬ 
talhoz. 

- Olyan fáradt vagyok és éhes, hogy már 
nem birom ki tovább. Iszunk itt egy kis vörös¬ 
bort és a vendéglős majd útba igazít. 

líitíi sem bánta, hogy végre leülhet, hát fá¬ 
radtan elhelyezkedtek a szalmafonatú székeken 
s az elösiető vendéglősnél vörösbort rendeltek. 

Jóleső érzéssel szürcsölgették a tűrhető refos-
cot és nagyban örültek, hogy ilyen csinos és 
tiszta pihenőhelyre akadtak. 

Langyos szellő rezgette meg a pirosló leve¬ 
leket a pergolán, csend ült az egész kis üres 
téren, csak egy macska mosdott a napon. Nagy 
nyiló oleander árasztott édes, nehéz illatot, a 
melybe belevegyült a lagunák könnyű szaga 

Az ép elhagyott zaj, nyüzsgés és rósz levegő¬ 
höz képest ez a kis hely még a kényes Flóra 
néni szemeiben is valóságos paradicsom volt. 
Szemeit félig lezárva dúdolfc valami olasz nó-
tót s bimbálta magát hozzá. 

Egyszerre csak felegyenesedett s örömtelten 
mutatott maga elé. 

- Nézd csak Rita. nézd . . . osztrigák. 
líita megfordult s egy suhanczot látott, a ki 

egy lapos fonott háncskosárban zöld leveleken 
elrendezve osztrigákat vitt. Nyilván eladásra, 
sőt rögtöni fogyasztásra voltak azok szánva, 
mert egy osztriganyitogató kés a felébe vágott 
czirromok voltak az osztrigák tetején. 

Meghallva a felkiáltást, egyenesen Denne¬ 
burgné felé tartott. 

- Ostrcbe-bellissime, ostriche ezzelenza, — 
hadarta a suhancz és késévél felnyitogatva né¬ 
hányat a legnagyobbak közül, nyugodtan le¬ 
emelte Flóra néni poharát az alatta levő kis 
iívegtányérkáról s reáhelyezve osztrigáit, azo¬ 
kat gyorsan lecsöpögtette czitromlével. 

— Favorisca ezzelenza. 
- Flóra néni kérlek, ne edd meg ezeket az 

osztrigákat. Nem tanácsos az ilyesmit így isme¬ 
retlen helyen enni. A maitre d'hotei'úgy is 
megígérte, hogy a napokban érkezik egy friss 
szállítmány. Azokat bátran megeheted. De így 
utczai árustól félnék . . . 

Flóra néni a vállát vonogatta. 
- Ugyan mit árthat az nekem, ha egy párat 

megeszek belőlük. Hiszen gyönyörű szépek, na¬ 
gyok és én már egy hete vágyom osztrigára. 

- Flóra néni, nagyon kérlek, ne edd meg. 
Igazán nem érdemes egy ilyen gyerekség miatt 
rosszullétnek tenni ki magad. 

Flóra néni felkapta a fejét. Összecsípett sze¬ 
mekkel, bosszúsan nézett Ritára. Hogy lecz-
kézteti őt ez a leány. Csak azért is megeszi. 

Felszürcsölt vagy hat osztrigát, de valahogy 
nem nagyon Ízlettek neki. Kifizette a borsos 
árt, a melyet a suhancz érettük kért s szólí¬ 
totta a vendéglőst, hogy kifizesse a vörösbort. 

A vendéglős szolgálatkészen kiperdült az 
ajtón s majdnem beleütközött a suhanczba, a 
ki a falnak dőlve számolgatta a kapott pénzt. 

A vendéglős egy pillantást vetett az osztri-
gákra s meglátva Denneburgné tányérján az 
üres kagylókat, rosszakarólag reászólt a gye¬ 
rekre : 

- Micsoda disznóság, ilyen szemetet adni 
az idegeneknek. 

A subancz vállat vont és gyorsan elillant, 
l után e halk szavak hallatára végigfutott a 

hideg. Nem szólt ugyan semmit nagynénjének, 
de nem tudott leküzdeni valami nyomasztó 
rossz elöérzetet. 

Ebédnél Denneburgné igen keveset evett, de 
abban nem volt semmi nyugtalanító, tekintve 
a szokatlan órában élvezett szokatlan villás¬ 
reggelit. 

Ebéd után könnyű főfájásról panaszkodott 
és a délutánt a díványon szunyókálva töltötte. 
Estefelé theát és könnyű vacsorát hozatott fel, 
melynek elköltése után ismét jókedvre derülve, 
visszaemlékezett nrra, hogy este a canale gran¬ 
dén szerenata lesz és méo; hozzá az ő kedvencz 
baritonistája- fog énok«l n i. 

Felvidulva, Rita segítségével felöltözködött 
és gondoláért küldött. 

Rita rajongott ezen esti gondolázásokért. 
Nem tudott soha leküzdeni bizonyos kéjes bor¬ 
zongást, ha kilépve a hotel szőnyegfedte kis 
kikötöhídjára, ott látta a rejtélyes formájú vizi-
járművet, melynek orrán ott csillogott a fényes 
alabárd s merész karcsú ívben felnyúló hátsó 
végén hanyag grácziával evezőjére támasz¬ 
kodva, feketén rajzolódik a keskeny kanális 
gyér világításában a gondoliere nyúlánk sil-
houetteje, a ki a hagyományhoz hiven a kö¬ 
nyökét nyújtja támasztékul a beszálló höl¬ 
gyeknek. 

A meginduló gondola alatt halkan csobogott 
a viz, melynek apró hullámain megtörtek a 
hold sugarai, mintha valaki czüstpénzt szórt 
volna ki a gondola két oldalán. 

Nesztelen suhanással értek ki a canal gran¬ 
déra, a melyen már nagyszámban hemzsegtek 
a gondolák. 

Messze előttük lebegett az izzó tündérhajó, 
a «gallegiante». A gondoliere Denneburgné sür¬ 
getésére igyekezett lassan közelebb jutni hozzá, 
a minek Rita nem igen örült, mert jobb szere¬ 
tett bizonyos távolban maradni és megtartani 
a tündérhajó illúzióját. De Flóra néni viszont 
nagy előszeretettel kémlelt be a lampiondíszes 
gályába. Akarta látni a baritonistáját. Mulatott 
rajta, ba a zenészek halkan veszekedtek s az 
énekesnők átkaczérkodtak a szomszéd gondo¬ 
lákba. 

Gyönyörű holdfényes este volt. 
Rita, nagy fekete kalappal fején, fehér, szé¬ 

les fekete övszalaggal díszített ruhájában a gon¬ 
dola puha párnáiban hátradőlve, egészen elme-
rülten hallgatta a bánatos, panaszos dalt, a 
melyet halk mandolinakisérettel egy lágy sop-
rán hang zokogott belé az ezüst éjszakába. 
Észre sem vette, hogy minő feltűnést kelt hal¬ 
vány szépsége. Reá sem ügyelt az őket követő 
gondolákra. 

Flóra néni valami csudálatos, félig úgy úton-
útfélen ellesett, félig magakomponálta zagyva 
olaszsággal kérdezgetett egyet-mást a gondo-
lástól. Évődött vele, hogy milyen szerencse 

lehet olyan szép helyen születni, a hova a 
forestiere csak úgy hordja az aranyat. 

- Eh si si signora, — felelt a gondoliere,— 
az idei nyár elég jó volt, csak most ez a két 
buta koleraeset nagyon megcsappantotta az 
utolsó időkben a forestierik számát. 

-Kolera?! - - sivította Denneburgné, 
hallottad Rita, kolera! . . . Oh, akkor holnap 
utazunk . . . mindjárt reggel utazunk . . . Iste¬ 
nem, hogy én ezt csak most tudom meg. Azért 
nem adnak gyümölcsöt a hotelben, és azért 
van az a kiállhatatlan karbolszag oly sok he¬ 
lyen. Oh, Rita, bár már messzi volnánk innen ! 

— Non ce scopo di alterarsi tanto, signora -
szólt közbe a gondoliere, látva, hogy milyen bajt 
csinált vigyázatlan beszédével, — nem kell meg¬ 
ijedni, hiszen csak két eset volt. Egy halász, 
meg egy matróz. Ezek San Marco napján össze¬ 
ettek mindenfélét, halat, dinnyét, a tetejébe meg 
aztán ittak jócskán . . . na és kész a baj. 

De hiába volt a deiék ember minden igye¬ 
kezete, Flóra néni jó kedve nem tért többé 
vissza. 

Nyugtalanul izgett-mozgott a gondola párnás 
ülésén s nem lelte helyét. Rita aggódva ész¬ 
lelte, hogy az elébb még oly élénk arcza mily 
fakó s ajkai mily színtelenek. 

- Fázom Rita, hol a kabátom ? 
Rita előkereste a hosszú puha selyemkabá-

tot s belésegítette Flóra nénit, miközben ijed¬ 
ten vette észre, hogy nagynénje egész testében 
reszket s alig képes karjait annyira emelni, 
hogy a kabát bő újjaiba belécsúsztassa. 

- Rita, rosszul vagyok, nagyon rosszul, — 
suttogta s kezeivel Rita karjába kapaszkodott, 
mialatt feje erőtlenül hanyatlott annak vál¬ 
lára. 

Egy erős görcsroham húzta össze hirtelen 
gyenge, sovány tagjait. Szemei rémülten tágra 
nyiltak s tompán nyöszörögve lecsúszott helyé¬ 
ről a gondola aljára. 

Rita ijedten térdelt le melléje s a szenvedő 
asszony fejét ölébe temette. 

- Gondoliere tornate . . . a hotel presto! 
- Madonna ! — kiáltá a gondoliere megfor¬ 

dulva. Gyorsan a lapátjához nyúlt és igyeke¬ 
zett a gondolák között utat3 lelni. 

Denneburgné rosszulléte mindinkább látható 
jeleket öltött, mire a szomszéd gondolák mint¬ 
egy varázsütésre széjjel siklottak mellőle. 

- Micsoda szerencsétlenség, - - jajgatta a 
gondoliere, — a rendőrség el fogja venni a gon¬ 
dolámat. Milyen szerencsétlen szegény ördög 
vagyok ! 

Hiába igért kártérítést Rita, a tálján csak 
imádkozott és átkozódott tovább. 

Megkönnyebbülten sóhajtott fel, midőn be¬ 
fordultak végre a szűk kanálisba s meglátta a 
szálloda hídján unatkozó portás aranypaszomá-
nyos sapkáját. 

A gondolás érthetetlen velenczei dialektus¬ 
ban már messziről óbégatva, jajgatva újságolta 
a rósz hírt. 

A portás eltűnt a hídról, de mire a gondola 
a portálé elé ért, a bejárat már hemzsegett a 
szálloda vezető személyzetétől, a kik ijedt, 
hosszú ábrázattal várták az érkezésünket. 

A szálloda igazgatója Ritához lépve, halkan 
és udvariasan előadta, hogy igen kínos reá 
nézve, de kénytelen hivatkozni a közegészségi 
bizottság szabályzataira, kénytelen lesz a báró¬ 
nét a járványkórházba szállíttatni . . . 

- Önök tévednek, csak a gondolás esztelen 
óbégatása riasztotta meg önöket, — szólt Rita 
határozottan, - - a báróné rosszulléte csupán 
romlott osztrigáktól ered, a melyeket ma min¬ 
den kérésem ellenére megevett. 

- Oh capiseo, capisco, — hadarta az igaz¬ 
gató, — ekképen semmi akadály sincsen, hogy 
a báróné kiszálljon. 

Intésére a portás elintézett mindent. Kár¬ 
talanította a még egyre lármázó gondolást s 
eSy gyorsan elészólított Tonio és Beppe segé¬ 

lyével a félig elalélt Denneburgnét felszállít¬ 
tatta a szobájába. 

Kínos, aggodalmas félóra telt el, míg az elé-
bivott orvos megérkezett. Rita nagy megelége¬ 
désére egy nyugtalan, hadaró olasz helyett egy 
tagbaszakadt, nagy, komoly német alakjában. 

A beteget megpillantva, joviális arcza igen 
komoly lett. Megtapogatta az üteret, meghall¬ 
gatta a szívverést s csóválgatta a fejét. 
° Rita aggodalmas kérdéseire azt felelte, hogy 
semmitől sem tartana, ha az osztrigákat nagy¬ 
nénje helyett ő ette volna meg, de így . . . Ihl 
doktor a fejét rázta. 

.— Doktor . . . csak nincs közvetlen veszély. 
— Kénytelen vagyok megmondani. Igenis 

van veszély. A báróné, ha nem is épen nagyon 
idős, de igen gyenge és vérszegény. Nem tu¬ 
dom, vájjon a szive el fogja-e birni a nagy 
megerőltetést és szervezete a nagy nedweszte-
séget. De azért ne veszítse el a bátorságát. 
Megteszünk minden lehetőt. . . Kérem telje¬ 
sítse pontosan utasításaimat. Egy óra múlva 
visszajövök s hozok magammal egy irgalmas-
nővért. Lehetetlenség volna ezt a terhes ápo¬ 
lást önre bíznom. 

Az orvos elsietett s Rita visszatért a beteg 
ágya mellé. Denneburgné még mindig csende¬ 
sen, félig zárt szemekkel, nehéz, rövid lélek-
zettel, mozdulatlanul feküdt. 

Rita zajtalanul az ágy mellé vont egy széket 
s igyekezett mozdulatlan maradni, remélve, 
hogy egy kis erősítő álom jön betegének sze¬ 
meire. Megelégedéssel látta, hogy a lélekzet-
vétel kezd lassúboá és egyenletesebbé válni s 
a szempillák teljesen lecsukódnak. 

Hirtelen a lezárt szemek tágra nyiltak s 
rémült, üveges tekintettel szegeződtek Ritára. 
Hosszú sipolásszerű hang tört elő a beteg tor¬ 
kából. Felsőteste mintegy rugó által elöre-
lódítva, felegyenesedett s azután mereven visz-
szavágódott a párnák közé. Egy rettenetes ro¬ 
ham újult erővel tört ki a szegény asszonyon. 

Az orvos ép jókor érkezett, hogy egy csilla¬ 
pító injekczióval könnyítsen a szenvedőn. 

Ihl doktor ismét az ütór után nyúlt s még 
elégedetlenebbül rázta a fejét. Sót oldatott fel 
langyos vízben s a bőr alá fecskendezte a vér¬ 
erekbe. A nővér pedig egy jókora adag stropban-
tust csöpögtetett a beteg szederjes ajkai közé. 

De hiába volt minden igyekezet. A beteg 
képtelen volt bárminemű gyógyszer felvételére 
s szemmel láthatólag gyengült. 

- Vannak a bárónénak rokonai, a kiket 
sürgönyileg értesíteni lehetne ? — kérdé Ihl 
doktor, jóságos apró szürke szemeivel részt¬ 
vevőén nézve Ritára. 

- Nincsenek... azaz vannak rokonai Bajor¬ 
országban, de nem tudok az utolsó posta ne¬ 
vére emlékezni . . . Münchentől van néhány 
órányira, annyit tudok. 

- Oh, az mellékes. Innen mindenesetre oly 
messze vannak, hogy semmi esetre sem érkez¬ 
hetnek meg idejében. 

- Doktor, az égre, doktor! . . . Csak nem 
akarja ezzel azt mondani, hogy . . . 

— Csak azt mondom szegény gyermekem, a 
mit már mondtam : a báróné szervezete gyenge 
s ellenálló képessége igen- csekély. Megkisérlek 
még valamit. Telefonáltam a kórházba digal-
lénért. Igen erős szer. Egészen új összetétel. 
Néha csodákat művel. 

A csodaszer megérkezett. Ihl doktor kon¬ 
czeni rált figyelemmel jóságos kövér arczában, 
applikálta azt, míg az irgalmasnővér szorgal¬ 
masan váltogatta a meleg borogatásokat, ők 
ketten leültek az ágy mellé és várták a hatást. 

Az ablakok nyitva voltak, csak a csipkefüg¬ 
gönyök voltak leeresztve. A nagy villanycsillár 
nem volt meggyújtva, csupán az íróasztalon 
és az éjjeliszekrényen égett egy-egy kis álló 
villanylámpa, szelíd fényt árasztva a zöld se¬ 
lyem ernyők alatt. 

Mély csend volt a szobában. A szűk kanális¬ 
ról behallatszott az itt-ott elsuhanó gondolák 
aiklása, két szembejövő gondolás tréfás perleke¬ 
dése vagy hosszan elnyújtott «taiii!» kiáltása. 
A szemben levő palazzo nagy erkélyablakai ki 
voltak világítva. Zongorajáték, nevetés, egy-egy 
dudolt dalfoszlányt hozott át a langyos éjji 
szellő. Két karcsú alak összefonódott silhouet-
teje jelent meg az ablakban s élesen váltak el 
» pirosselyem kárpitos háttértől. Halkan sut¬ 
togtak és kaczagtak. 

gyönyörű meleg bariton elkeseredett pa¬ 

naszos dala csattant bele a mély éjszakába, az 
olasz minden féktelen szerelmével és bosszú¬ 
vágyával : 

Moriro ma morirai con me . . . 

Az áp a szoba ablakai alatt levő hőtelbejá-
ratról felhallatszott az éjjeli vonattal érkező 
utasok gondoláit jelző csengetyűszó, a titkár 
stereotip üdvözlőszavai, orrhangon adott utasí¬ 
tások, szobaszámok, stb. 

Mindenütt élet,'lüktető élet. Csak idebenn a 
szobában csend, aggodalmas néma csend. Ihl 
doktor térdei közé szorított összekulcsolt ke¬ 
zekkel, előre hajolva figyelte a beteget. 

Denneburgné ónszinű arcza lassankint ter¬ 
mészetesebb szint kezdett ölteni. Előbb már 
egészen értelem nélkül, mereven tekintő szemei 
megelevenedtek s keresőleg jártak körül. 

Végre megpihentek Rita halvány arczán. 
- Rita, — suttogta erőtlenül, — Rita, úgy-e 

ez a kolera? 
Rita föléje hajolva, megnyugtatólag simo¬ 

gatta bodros, zilált, ezüstszürke haját. 
- Dehogy Flóra néni, dehogy... csak azok¬ 

tól a haszontalan osztrigáktól lettél rosszul. 
Nem voltak frissek, azért ártottak meg. 

Denneburgné hitetlenül rázta fejét és arczá¬ 
ban kínos félelem tükröződött. 

- A kisasszony igazat beszél, tényleg az 
osztrigák okozták a bajt, - - szólalt meg Ihl 
doktor mély, megnyugtató hangján. 

Denneburgné szája körül halvány, futó mo¬ 
soly jelent meg, de a következő perczben ismét 
eltorzult az arcza, rettenetes görcsroham rázta 
meg vézna testét. 

Szederjes arczában a rémülettől megüvege-
sedett szemekkel szemrehányóan nézett Ritára. 

Csuklástól meg-megszakított hangon lihegé: 
— Megcsaltok, ez a kolera... megcsaltok... 

ááhh . . . 
- Nem Flóra néni, nem, hidd el nekünk, — 

igyekezett Rita csititani. 
De Flóra néni csak bágyadtán rázta kicsiny 

fejét s ránczos öreg gyermekarczában olyan 
szánalomraméltó kifejezés ült, hogy Rita hir¬ 
telen elhatározással felugrott, leült az ágy szé¬ 
lére, zsebkendőjével letörülte a szegény beteg 
szederjes, habos ajkát s szép friss, piros szája 
reájuk nyomta. 

- Elhiszed most Flóra néni? 
Denneburgné arcza csodálatosan elváltozott. 
Kicsiny, rövidlátó szemei összehúzódtak, ver¬ 

teién ajkai szélesen felgörbültek s vékony, pa¬ 
naszos gyermeksirás hangjai törtek elő torká¬ 
ból, mialatt nagy, világos könnycseppek futot¬ 
tak végig beesett orczáin. 

- Hiszen te szeretsz engem, Rita . . . iga¬ 
zán szeretsz? — suttogta fojtott hangon s ki¬ 
csiny, sovány, viaszsárga kezével meg akarta 
simogatni Rita arczát. De a szegény kis sárga 
kéz erőtlenül hanyatlott vissza a takaróra. 

Rita könnyezve térdelt az ágy mellé. 
— Hogyne szeretnélek, szegény kis makacs 

Flóra nénim. Ne félj, a jó doktor úr megígérte, 
hogy meggyógyít hamar. Azután elmegyünk 
innen ejíy szép helyre, a hol jó levegő van és 
a nap süt, Olyan szépen foglak ápolni, hogy 
egy-kettőre erősebb leszel, mint valaha. 

A beteg arcza kisimult, nyugodttá vált. Pil¬ 
lái lecsukódtak. Rita nem merte kihúzni kezét 
a vékony ujjak közül s ott maradt térdein az 
ágy mellett. 

Ihl doktor helyeslőleg bólintott s ujját a szá¬ 
jára tette. 

Sokáig maradtak így némán, csöndesen. 
Ihl doktor nagy nehéz feje néha mélyen a 

mellére sülyedt s lélegzete elárulta, hogy szu-
nyókál egy kicsit. 

Odakünn is mindjobban elcsendesedett a zaj. 
Nem hallatszott más, mint itt-ott a távolban 
egy érkező vonat éles füttye, vagy egy horgo¬ 
nyát felszedő hajó szirénájának hosszan elnyúj¬ 
tott, majdnem emberhangú üvöltése. 

Rita részint az orvos magatartásából, részint 
a beteg hosszú nyugalmából egy kis reményt 
kezdett meríteni. Csak az a kéz ott az ő kezé¬ 
ben ne lett volna olyan merev és hideg. 

Lassankint derengeni kezdett a hajnal. Fakó 
sárgás világosság szűrődött be a nagy erkély¬ 
ablakon. Hűvös, reggeli szellő dagasztotta a 
sűrű moskitó függönyöket. 

Ideges rezgés futott végig a beteg alakján. 
Flóra néni lassan felnyitotta á szemeit s 

Rita megijedt azoknak nagy, ünnepélyes tekin¬ 
tetétől. 

- R i t a , ' - - szólalt meg, s hangja csengő 
volt és határozott, de olyan különösen hang¬ 
zott, mintha nagyon messziről jönne. — Rita, 
hiába minden, én meghalok . . . Folyik körü¬ 
löttem minden, az idő, a tér és minden olyan 
fehér és világos.. . Rita! — itt hangja sipolóvá 
vált Belemarkolt kezeivel a takaróba, mintha 
fogódzkodni akarna az életbe addig, a míg el¬ 
mondhatja, a mit mondani akar. 

- Rita . . . az íróasztalban.. . pénz . . . ék¬ 
szerek . . . tied . . . írás . . . 

- Doktor! . . . az irás . . . 
Hangja elhalt s kínos hörgéssé vált. Szemei 

gyámoltalan kéréssel fordultak az orvos felé, 
mialatt jobbkezével lázasan Írogatott a takarón. 

- írni szeretne szegény, de már késő. 
Ihl doktor már régen fogta a beteg balkezé¬ 

nek üteret s becsületes nagy arcza őszinte bá¬ 
natot árult el. Az érverés el-elmaradozott . . . 
tudta, hogy itt a vég. 

Még egyszer megrándult a sovány test, még 
egy nagy zavaros, kutató tekintetet jártatott kö¬ 
rül a két üveges szem, azután egy utolsó csukló 
sóhajjal félrekonyult a szeszélyes öreg gyermek 

'bodros feje . . . Flóra néni nyugtalan madár-
lelke elszállt. . . 

Az irgalmasnővér zajtalanul suhant elé, 
visszaigazította a párnára a félrehajolt fejet, a 
hüvelykjével kereszt jelét rajzolva a sápadt 
homlokra s lezárta a szemhéjakat. 

Ihl doktor szomorúan megsimogatta a kezé¬ 
ben tartott kicsiny sárga kezet s visszatette a 
takaróra. 

Rita rémült, kérdő tekintettel nézett reá. Ihl 
doktor némán bólintott fejével. 

Rita felemelkedett, de térdei úgy remegtek, 
hogy támaszt keresve nyújtotta ki karjait 

Ihl doktor gyengéden átfogta s szobája felé 
vezetve őt, jóakaróan dörmögte. 

Most pihenjen le szépen a szobájában. A nő¬ 
vér virrasztani fog és imádkozni. Maga meg 
igyekezzen aludni. Nem csekélység az, a min 
keresztülment. Holnap is erőre lesz szüksége. 

Ezzel gyengéd erőszakkal egy nagy karos¬ 
székbe ültette s betette az ajtót 

Rita szédülve, mintegy félálomban nézett 
körül. 

Ma reggel még itt tipegett és csevegett Flóra 
néni. Itt a nagy tükör előtt igazgatta kalapját, 
rizsporozta be kicsiny, vidám, ránczos macska-
arczát. S m o s t . . . ott fekszik csendesen, fe¬ 
héren . . . 

Rita felkelt, egy pár lépést tett, de oly gyön¬ 
gének érezte magát hogy leült az ágya szélére. 
Fejét két keze közé temetve, igyekezett elhinni 
és felfogni az egészet. De gondolatai össze¬ 
zavarodtak s mintegy szürke köd borította 
agyát. 

«Pihenjen. Holnapra is kell még erő», — az 
orvos szavai hangzottak fülében. 

Engedelmesen, gépiesen kezdett vetkőzni s 
szinte jól esett neki, hogy valakinek engedel¬ 
meskedhetett. 

Párnáiba fúrva fejét, csakhamar kábult, mély 
álomba merült. Túlcsigázott idegei megkíván¬ 
ták jogukat. 

Mikor reggel felébredt, csak valami tompa, 
nyomasztó rósz érzése volt, melyből csak las-
sankint bontakozott ki a tegnapi események 
képe. 

Nyitott szemekkel, mozdulatlanul maga elé 
bámulva feküdt ágyában s nem érzett magában 
annyi erőt, hogy felkeljen és felöltözködjék. 

Ki tudja, meddig feküdt volna így, ha könnyű 
kopogás nem riasztja fel tétlen töprengéséből. 

Az irgalmasnővér szelíd arcza jelent meg az 
ajtóban s Rita bátorítására beljebb jött a szo¬ 
bába. 

- Reggel korán már itt volt a doktor úr és 
azt üzeni, hogy csak tessék egészen nyugodtan 
maradni, ő el fog intézni mindent. Ép most 
jöttek a temetkezési vállalat emberei. Tessék 
itt maradni a szobában. A délelőtt folyamán 
még egyszer el fog jönni a doktor úr egyet-
mást megbeszélni. 

Rita minderre némán bólintgatott. Gépiesen 
felöltözködött, gépiesen megitta a kávéját, mely¬ 
ről nem is tudta, hogy miként került a szobá¬ 
jába, s azután kiült a kis erkélyre s igyekezett 
gondolatait rendbehozni. (Folytatása következik.) 



880 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 
44. SZÁM. 1912. 59. EVFOLYABT. 

RÉGI MAGYAR SÍREMLÉKEK. 
Kégi szobrászatunk történetének legérdeke¬ 

sebb fejezetét síremlékeinkről olvashatjuk le. 
Legszebb idevágó emlékeink a székesfehérvári 
és nagyváradi királysírok ugyan nyomtalanul 
elpusztultak. Főurak, főpapok, sőt városi pat-
ricziusok emlékét megörökítő sírkövek azon¬ 
ban oly szép számmal maradtak ránk, hogy 
ezek is elég kimerítően szólnak arról a pom¬ 
páról és fényűzésről, a melyet a magyarság a 
külfölddel versenyezve, a halotti kultusz terén 
valamikor kifejtett. Már árpádházi királyaink 
korában alig volt az ország életében számot¬ 
tevő nemzetségünk, a melynek saját alapítású 
családi monostora nem lett volna. Ezeknek a 
monostoroknak a temploma volt a család te¬ 
metkező helye, a mint hogy szent István ki¬ 
rályunk a székesfehérvári bazilikát is első sor¬ 
ban azzal a czélzattal építtette, hogy majdan 
a maga és utódai örök nyugvóhelyének szol¬ 
gáljon. Legszebb románkori templomaink, így 
a jaáki, a lébényi, családi monostortemplomok 
voltak, a melyekből azonban a síremlékeket 
időről-időre kihordták. Annak a középkor val¬ 
lásos felfogásában gyökerező szokásnak, hogy 
mindenki halála után templomban, ennek is 
lehetőleg szentélyében akart pihenni, megvolt 
az a rósz oldala, hogy egyik-másik templom 
alig egy század folyamán úgy megtelt sírem¬ 
lékekkel, hogy a holtak ily formán Isten há¬ 
zából apránként szinte teljesen kiszorították 
az élőket. Egyházi körök főleg azért kelnek ki 
a templom belsejében való temetkezés ellen, 
tiltják ezt meg ismételten is, a nélkül azon¬ 
ban, hogy ennek a tilalomnak foganatja lett 
volna. Városok, községek szintén ez oknál 
fogva szedték széjjel, dobták ki minden lelki-
ismeretfurdalás nélkül templomaikból a sír¬ 
emlékeket, mihelyt az alattuk pihenők utódai 
kihaltak vagy másfelé költöztek. Ez az oka 
annak, hogy a középkorból eredeti helyén, szét 
nem szedett állapotban alig egy-két síremlé¬ 
künk látható. 

A XI.—XII. században az egyszerű sírtáb¬ 
lákat még nem czímerek, de a halott foglal¬ 
kozására vagy társadalmi állására vonatkozó 
emblémák, jelvények díszítették, minden fel¬ 
irat nélkül. A tihanyi altemplomban, a téve¬ 
sen Endre király síremlékének vélt kötáblán 
az apáti kereszt, a nagyváradi székesegyház 
helyén kiásott püspöki sírköveken a pásztor¬ 
bot látható. A XIII. század végétől a XV. szá¬ 
zadig a czimeres kőlap formájú síremlékek 
általánosak s egy-egy sírkő néha az egész csa¬ 
lád nyugvóhelyét jelöli, így a berzeviczei vö¬ 

rös márványtábla, a melyet Berzeviczy Péter 
királyi tárnokmester és szepesi főispán a XV. 
század elején szánt sírja fölé. 

A halott domborművű alakját ábrázoló sír¬ 
kövek nálunk eddigelé csak a XIV. századtól 
kezdve ismeretesek. Ilyen Szigfrid és Ónodi 
Zódar László benczés főapátok síremléke Pan¬ 
nonhalmán. De szinte bizonyos, hogy legalább 
királyaink síremlékeit, már a XI. században 
ezek vésett művű vagy később dombormives 
alakja díszítette, III. Béla és neje sírjából csak 
a fejedelmi pár kőkoporsója maradt ránk ; két 
egyszerű kőláda, a mely fölött hajdan min¬ 
den bizonynyal királyi fényű síremlék állott. 

Nagy Lajos székesfehérvári síremlékéről azt 
írja a krónikás, hogy a király domborművű 
alakja díszítette és özvegye Erzsébet, valamint 
leánya Mária királynő erre borulva siratta 
szerencséjét, a mikor a bazilikában Kis Ká¬ 
roly koronázó ünnepét ülte. A síremlék való¬ 
színűleg a templomhoz épített sírkápolnában 
állott s szarkophágja fölé alighanem vörös 
márványból faragott oszlopos mennyezet bo¬ 
rult. Mindebből csak egy remekbe faragott 
oszlop, helyesebben köteges pillér töredéke 
maradt meg. A többi királysírból, a mely a 
székesfehérvári bazilikában, hosszú sorban en¬ 
nek éjszaki hajójában vagy mint Mátyás ki¬ 
rályé is, a templomhoz épített sírkápolnákban 
állott, semmi sem maradt ránk. 8 ha ma régi 
királyi síremlékeinkről megközelítő fogalmat 
akarnánk szerezni, Krakóba kell mennünk, a 
hol a lengyel királyok mennyezetes szarkofág 
alakú síremlékei alighanem magyarországi 
mintára készültek, a minthogy nem egy XV. 
és XVI. századbeli főpapi síremlék is van a 
régi Lengyelország templomaiban, a mely esz¬ 
tergomi vörös márványból készült s valószí¬ 
nűleg magyarországi szobrászok munkája. 

A XV. században nem volt nálunk számot¬ 
tevő papi vagy világi ember, a kinek alakját 
való mivoltában megörökítő síremléke nem 
lett volna. A síremlékek innentől kezdve álta¬ 
lában lépcsős talapzaton nyugvó, négyszögletes 
köládák voltak, szarkofágok. Oldallapjaikon 
hosszú latin feliratok és czímerek, de néha 
bibliai vagy történelmi tárgyú domborművek 
is díszítették. Fedelükön a halottnak dombor¬ 
művű alakja nyúlt el sajátságos felemás hely¬ 
zetben. Kőfaragóinknak ez utóbbihoz való szi-
vós ragaszkodását könnyen modorosságnak 
tarthatnék, ha nem tudnók, hogy nem egy sír¬ 
emléket már alkotó mesterének életében is 
szétszedtek, hogy új emléknek adjon helyet. 
A szétszedett szarkofág darabjait, de többnyire 
csak fedelét ilyenkor a templom falába illesz¬ 
tették, vagy ennek czintermében, udvarában 
állították föl. Innen van, hogy még legkivá¬ 
lóbb emlékeinken is, a halott domborművű 
alakja ünnepi díszben, a hűséget vagy a bá¬ 
torságot kifejező kutya, illetőleg oroszlán hátán 
áll, feje alatt mégis párna van, mintha feküd¬ 
nék. Ezek a domborművű kőlapok eredetileg 
mind szarkofág fedelek voltak, a melyek a 
rajtuk ábrázolt alaknak épen álló helyzete 
miatt akkor sem festettek visszás módon, ha 
a fedőlapot az emlék szétszedése után a temp¬ 
lom falába vagy kerítésébe falazták be. Alig 
egy-két XV—XVI. századbeli síremlékünk van 
még, a mely eredeti szarkofág alakjában ma¬ 
radt ránk. Ilyen Szentgyörgyi gróf (t 1467) 
síremléke Pozsonyszentgyörgy templomában 
és Serédy Gáspáré (f 1566) ugyanitt. Serédy 
Györgynek (t 1557) a bártfai szent Egyed 
templomban látható síremlékét már régen 
széjjelszedték, de alkotó részei a templom 
falába foglalva ma is mind megvannak. A pán-
czélos vitéz itt féloldalt fordulva, daczosan áll 
helyén. A síremlék oldallapjai híján bízvást 
azt hihetnők, hogy ez már eredetileg is a 
templom falába szánt álló síremlék volt. Ilyet 
azonban egy-két kivételtől eltekintve, nálunk 
csak a barokk-kor ismert, a mikor azonban 
helyenként még mindig szívósan ragaszkodnak 
a síremlékek középkori szarkofág formájához. 

Eredetileg is álló síremlék volt Schomberg 
György préposté, a pozsonyi egyetem alkan-
czellárjáé, a ki 1486-ban halt meg, de sír¬ 
emlékét már 1470-ben rendelte meg, tehát 
16 évvel halála előtt s ugyancsak volt gondja 
arra, hogy kiváló szobrásza való mivoltában 

Berzeviczy Péter kir. tárnokmester síremléke Berze-
viczén a XV. század elejéről. Schomberg György prépost síremléke a pozsonyi 

dóm-bán. Készült 1470-ben. Gróf Szentgyörgyi síremlékének fedőlapja Pozsony-
Szentgyörgyön XV. század. 
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Izabella királyné síremléke Gyulafehérvárott. 

örökítse meg alakját. Többi főúri és főpapi 
síremlékünk domborművű alakja is legalább 
arczvonásaiban valószerűen örökíti meg az el¬ 
hunytat, még pedig nem egyszer ennek halotti 
maszkja után, a minek Sirokay László püspök 
sírköve 1483-ból a bizonysága, Sirokán. 

Mint már említettem, legkitűnőbb XV—XVI. 
századbeli síremlékeink az ország legkülön¬ 
bözőbb vidékein is esztergomi vörös márvány¬ 
ból készültek. Ez a körülmény, valamint egy¬ 
azon időből való síremlékeink stilusbeli rokon¬ 
sága és részleteik azonos elrendezése arra vall, 
hogy mind egya/on helyen, még pedig min¬ 
den valószínűség szerint Budán készültek, a 
hová Mátyás korabeli adataink szerint hajó¬ 
számra szállítottak Esztergomból vörösmár¬ 
ványt. Síremlékeink rokonságára vonatkozólag 
a legérdekesebb példa Zápolyai Imre nádor 
(t 1487) szepeshelyi és Perényi Imre nádor 
(t 1519) terebesi síremléke. Mindakettő egy¬ 
forma nagyságban, egyforma ékítményes ke¬ 
retben, egyazon pánczélos viseletben, ugyan¬ 
azokkal a kárpit- és czímertartó angyalokkal 
ábrázolja az elhunytat, csak a czímerek képe 
és a fő alak arcza különböző. Szinte bizonyos, 
hogy a két emlék egy mesternek a műve s 
talán egyszerre is készült, de Zápolyáé ennek 
halála után, Perényié pedig még ennek életé¬ 
ben, úgy hogy halála után máj csak a fel¬ 
iratot vésték rá. Pálóczi Mihály 1514-ben test¬ 

vére Antal halála alkalmából ennek és a maga 
emlékére a sárospataki vártemplomban állítta¬ 
tott közös szarkofágot s ennek ma is meglevő 
fedelén a maga halálának éve számára üres 
helyet hagyott. Pálóczi Mihály a mohácsi 
csatában 1526-ban esett el, pataki várát 
ugyanez év őszén Perényi Péter erdélyi vajda 
foglalta el s az utód nélkül a csatatéren el¬ 
esett és nyilván ott is eltemetett főúr halálá¬ 
nak évét máig sem vésték rá síremlékére. 

Síremlékeink egy másik csoportja Erdélyben, 
nyilván Gyulafehérvárott készült. Ide tartoz¬ 
nak a Hunyadiak szerfölött csonkán ránk 
maradt s részleteikben össze-vissza cserélt sír¬ 
emlékei. A gyulafehérvári székesegyházban, 
az erdélyi fejedelmek temetkezési helyén haj¬ 
danában félszáz monumentális síremlék állott. 
Ezekből alig tiz maradt ránk s aránylag a 
legjobb karban Izabella királyné és János 
Zsigmond fejedelem (* 1571)'emléke van. Ezt 
a két szarkofágot mint már az egyik Hunyadi 
síremléket is, egyik hosszanti oldallapján epi¬ 
kus felfogású domborművek díszítik; Izabella 
királyné síremlékén a tékozló fiú története. 
A gyulafehérvári fejedelmi síremlékek mintá¬ 
jára faragta a nagyszebeni Nicolai Illés 1638 
körül Apafii Györgynek, Apafii Mihály feje¬ 
delem apjának almakeréki síremlékét, mely 
ma a Nemzeti Múzeum előcsarnokában látható. 

A középkori mintákhoz való szívós ragasz-

Zápolya Imre nádor síromléke Szepeshelyen. 

kodás érdekes példáival a lőcsei templomban 
találkozunk, a melynek föhajóját egykor a 
Thurzók síi-emlékei vasrácsozattal bekerítve, 
szinte teljesen ellepték. 

A ma már szétszedett síremlékek közül 
Thurzó Kristóf szepesi főispáné (t 1614) egy¬ 
két jelentéktelen részlettől eltekintve, még 
mindig Zápolyai István nádor (f 1499) sír¬ 
kövének mása s Thurzó Szaniszló nádoré 
(t 1625) szintén középkori jellegű. 

Valamennyi Thurzó síremlékről azt gyaní¬ 
tom, hogy Beszterczebányán készült. 

Középkori típusú síremlékeinken már a 
XV. században is találkozunk renaissance 
stilű ékítményekkel. Az olasz renaissance 
fali síremlékeire azonban nálunk nincsen 
példa. A falhoz épített, fülkés síremlékek 
nálunk csak barokk alakjukban, de már a 
XVI. század végén kezdenek terjedni. Ettől 
kezdve mintegy másfél századon át még gya-
koriabbak a falra függesztett vagy gyámkö¬ 
vekre állított emléktáblák, a fából, kőből vagy 
márványból faragott epitáfiumok. Ezek már 
nem jelölik a sír helyét. A minthogy akkor 
már senkit sem temetnek el többé a templom 
padozata alá, hanem ha van ilyen, ennek 
kriptájába vagy a templom körül kőkerítéssel 
elzárt temetőbe, a melyben a modern sír¬ 
emlékek mintái is keletkeztek. 

Dicnld Kornél. 

Zápolya István nádor síremléke Szepeshelyen. Serédy György síremléke Bártfán. Sirokay László síremléke Sirokán. 
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«TÁPRENDIRÓ» DÉNES VÉGZETE. 
ELBESZÉLÉ S. IRTA ZSOLDOS LÁSZLÓ. 

Dénes, a ki szabad óráiban irodalommal 
szeretett foglalkozni, a legfurcsább emberek 
egyike volt a világon. Főfoglalkozására nézve 
miniszteri tisztviselő volt, a ki reggel fél-
kilencztől délután két óráig gépiesen másolta 
az aktákat az ormótlan, sárga, hivatalos Író¬ 
asztalon s ilyképen vajmi szürke embernek 
látszott. Hanem ez igazán csak látszat volt, 
a mely a hivatalos órák elteltével úgy lemo¬ 
sódott Dénes egyéniségéről, mintha szappanos 
vízzel mosták volna le róla. Csupán a hiva¬ 
talból kellett kitennie a lábát a mi derék 
aktakörmölőnknek, s ime, a szürke miniszteri 
tisztviselőt egyszerre mintha kicserélték volna. 
Alakja kiegyenesedett, arcza átszellemült és a 
bajsza felkunkorodott, mint a jókedvű kutyus-
nak a farka. Az aktamolyból így válik egy¬ 
két pillanat alatt költő, vagy a hogy ő maga 
néha szerényebben is kifejezte magát: szépiró. 

»Tátszi, pajzán gondolatok ficzánkoltak a 
minisztériumból hazamenet Dénes fejében; 
valóságos tánczmulatságot rendeztek az agy¬ 
velejében, kíváncsian leselkedve egymásra, 
hogy vájjon melyik gondolat-figurát (franczia 
négyest, vagy menüettet) fogja az agy velő ér¬ 
demes gazdája és tulajdonosa arra méltatni, 
hogy papírra vesse, s nyomdafesték alá adja. 

Mert nem volt tréfa a dolog. Dénes, miután 
elköltötte otthon az ebédjét és szunnyadt is 
rá egy félórácskát, hát majd minden délután 
irt valamit. Eötvös József báró is mindennap 
irt valamit, — mondogatta a feleségének vagy 
a barátainak magyarázatképen - - hát én sem 
akarok kijönni a gyakorlatból. Más irót néha 
kiver a forróság, vagy kiráz a hideg, a míg 
megszüli a maga művét, vagy bármi kicsiny 
művecskéjét; Dénest nem. Ő kinevette ezeket 
a boldogtalan írókat, mert ő életrendi alapon 
rendezte be az egész irodalmi termékenységét. 
Mondjuk világosabban: Dénes a táplálkozásá¬ 
val irányította a maga különleges irói tehet¬ 
ségét, s a szerint terelte jobb- vagy balfelé az 
irodalom berkei között, a milyen ételt főzetett 
magának a feleségével. Ha reggel, mielőtt a 
hivatalába indult, így szólt a feleségének: 

- Pötty, ma délután gyerek-elbeszélést aka¬ 
rok irni. - - akkor Pötty, a drága, okos fele¬ 
ség már tudta, hogy az imádott lángész ebéd¬ 
jét a következő fogásokból kell összeállítania: 

Keménymagos leveske, 
Tejbe griz, 
Tejbe rizskása baraczklekvárral. 
Ha azonban reggel azt mondta a kedves 

férj, hogy: 
- Pötty, délben rosztböföt akarok enni! 

Egészen angolosan! akkor a páratlan 

DÉLI SÉTÁK A FIAMMAL. 
Anyus meleg felöltőt ad rád. . . 
Gombold be jobban kis kabátkád, 
Nehogy nyakadba befújjon a szél. 

Látod, a fákat hogy czibálja...! 
S a hogy hideget fúj a szája, 
A lomb zörögve hull le s elalél. 

Kicsit haragos, érdes, durva, 
Itt menjünk hát csak meglapulva 
A házak mentén, lassan, csöndesen. 

Kifogónk rajta szép szerével! 
Csípős ujja ide nem ér el, 
Csupán az utcza-sarkon áll lesen. 

De ott megfordulunk mi sebten 
S megyünk csak vissza lassan, csendben 
S a furfangunkon összenevetnnk. 

És hagyjuk, hogy tüzet ránk ontsa 
A nap, az áldott jó napocska, 
A mely itt melegebben süt nekünk. 

nőcske már eleve tisztában volt vele, hogy 
délután angolosan sületlen, hús- és vérszagú 
modern történetke fog megiródni a piros író¬ 
asztalon, természetesen nem gyere.kujság, ha¬ 
nem felnőttek számára. 

Ha a férj édes tésztát, tortát, omlett szuflét 
óhajtott ebédre, annak biztosan édeskés sze¬ 
relmi regényrészlet lein a következménye, ha 
szárnyast süttetett, abból múlhatatlanul maga¬ 
san (legalább is a csirke röptének a magas¬ 
ságáig) szárnyaló költemény született, holott 
pl. a disznóhúsnak, szégyenlem kimondani, 
ugyanilyen izü irodalmi malacz lett Dénes 
tollából az édes gyermeke. 

Nem hinném, hogy költő és szépiró valaha 
okosabban tudta volna beosztani, osztályozni 
és irányítani a maga termékenységét, mint 
épen a mi barátunk. Sohasem kellett törnie 
rajta a fejét, hogy mit írjon, magától meg¬ 
hozta a thémát neki az emésztés. Egy ízben 
az orvos hat heti tejkúrát rendelt neki, s mi 
lett az eredmény? Egy pompás csecsemő¬ 
regény, a mitől negyvenkét folytatáson, tehát 
csaknem tiz hónapon keresztül sirva bömböl-
tek az összes gyermekkedvelő és gyermek¬ 
olvasók. 

Sajnos azonban, a legjobb munkabeosztás 
sem válik be mindig és egyszer Dénesnek is 
keserűen kellett tapasztalnia, hogy minden 
rendszer magában hordozza a maga átkát. 

Egy meleg júniusi napon ugyanis a szer¬ 
kesztő, a kinek a lapjánál Dénes rendesen 
dolgozott, mérgesen hivatta be magához a ki¬ 
váló táprend-irót: 

— Nézze, kérem, - - így szólt hozzája szi¬ 
gorúan, — ma már a harminczhetedik levelet 
kapom az előfizetőktől, hogy a maga gyerek¬ 
meséi és ifjúsági dolgai egy idő óta egyszerűen 
megemészthetetlenek. Ez a mai levelezőlap 
meg épen azt írja. hogy az olvasó valósággal 
csikarást kap tőlük. 

Dénes, a ki eddigelé mindig csak dicsére¬ 
tekhez szokott volt hozzá, most megdöbbenve 
nézett a szerkesztőre. 

- Kérem, - - hebegte, -- - nem értem, mi 
lehet az oka. De meg kell vallanom, hogy 
már a feleségem is panaszkodott, hogy nem 
olyan jók a dolgaim, mint azelőtt. Igazán 
nem értem. 

A szerkesztő, okos ember volt az istenadta, 
és sok elfért a füle mögött, tűnődve nézett 
maga elé egy pillanatig. Aztán fölvetette a 
szemét s kissé gúnyosan így szólt Déneshez: 

- Látja barátom, én már tudom, hol lehet 
a hiba. Bizonyosan a tej van hamisítva, a 
mivel a tejes ételeket készítik magának a 

8 a nap, a déli séták atyja, 
Arczunkat lágyan czirógatja 
És már ő is vigan velünk nevet. 

S az areza még mosolygóbb egyre 
A mint női, egyre kerekebbre 
A kettős tornyú vén templom felett. 

0 szereti a jó gyerekeket...! 
Ballá Ignácz. 

MINDENSZENTEK. 
- Annié Vivanti. — 

Mindszentek napja van. — A sok leány 
Soká imádkozik ma mind a hány, 
Vagy Máriához, vagy védangyalához, 
Vagy hő imával védszentjének áldoz. 

Lelkem csak az én Szentemnek örül, 
Imám csak ő hozzá szól, tőle kér, 

- Ah, tízzel a tieitek közül 
Az én Szentem felér! 

Nincs róla szó szentek történetében, 
Nem szenvedett hitéért kínpadot, 

gyerektörténetekhez. És az érződik meg any-
nyira a novelláin. 

Dénes oda kapott, a hol fészkel az agy. 
Uram, igaza van! Hiszen Budapesten 

ma már csakugyan nem lehet valódi tejet 
kapni! Többet sphse fogok irni gyermek¬ 
elbeszélést. 

- Helyes, • - mondotta a szerkesztő, -
irjon csak húsból és vérből való felnőtt em¬ 
berekről! És inspirácziónak egyék csak roszt¬ 
böföt ! 

— Azt fogok enni, édes szerkesztő, — he¬ 
begte Dénes, és mivel a másnapi lapba épen 
neki kellett írnia a tárczát, elrohant a leg¬ 
közelebbi étterembe, s rosztböföt rendelt. 

Másnap megjelent a lapban Dénes legújabb 
tárczája. Valami istállótulajdonos szerelmi re¬ 
gényével foglalkozott, hanem ebbe a mesébe 
mindent - - idomítót, zsokét, lókupeczet, állat¬ 
orvost és fiakkert - belekevert, csak épen 
mesét nem. 

Szegény szerkesztő, mikor reggel elolvasta 
a lapban a hatalmas sületlenséget, mérgében 
a földhözvágta az ujságpapirost és úgy ugrott 
ki az ágyból, mintha legalább is elment volna 
az esze, mialatt az izgalomtól s az éjszakai 
sörözéstől rekedten kiabált ki az inasának: 

• Hozzátok ide nekem azt az embert! 
Hadd lőjjem le, mint a kutyát! Tönkreteszi 
a lapomat a butaságaival! Hozzátok ide a 
gazembert! 

És elhozták. Valóban hozni kellett, mert 
Dénes tegnap óta annyira megtört, hogy a 
maga lábán talán el sem birt volna jönni a 
szerkesztő szine elé. Búsan horgasztotta le a 
fejét és oly fájdalmasan vetette rá a szemét 
a szerkesztőre, hogy annak (mert hiszen ő is 
jó fiú volt alapjában) szinte megesett rajta a 
szive. Nem volt ereje rá többé, hogy össze¬ 
szidja a nyomorult tárczáért a nyomorult szép-
irót, csupán, mint a ki előtt nem lehet titok, 
és mint a ki mindent megért, résztvevőn bó-
longatta a fejét Dénes felé: 

- Szerencsétlen! Az egész tárczája csupa 
ló, ló meg ló . . . Vallja meg . . . ugy-e . . . 
az a rosztböf . . . tegnap délután . . . lóhúsból 
volt?. . . 

A boldogtalan férfiú csak némán meredt 
maga elé s nem felelt semmit. De a ki tud 
a lélekben olvasni és fensőbb hivatottságánál 
fogva belevési a pillantását a vesékbe meg az 
agyvelőbe, az e mögött a némaság mögött már 
hallhatta (a mit emberi fül meg nem hallhat) 
a táprend-iró szellemi nyerítését. 

így tréfálja meg néha Buddha a fordított 
lélekvándorlással a nagyratörő embereket. 

Felette dicsfény nem hinném, hogy égjen, 
S a menny országban helyet nem kapott. 

Dómot, mit róla hívnak, nem tudok, 
De örök templomává lett a lelkem, 
És oltárt, melyen képe állni fog, 
Szivemben néki önmagam emeltem ! 

A gondolatim szárnyas clierubok, 
Velük előtte térdre borulok, 
S míg isteni dalom feléje száll, 
A kóruson Cupido dirigál! 

Cupidón ott ragyog a szent palást, 
A gyónószékben ő vár vflllomást, 
S míg a gyertyákat gyujtogatja még, 
Szivemben már a láng lobogva ég. 

Az oltáron mosolygva áll a Szentem, 
Elnémul a dal és az ima menten, 
A szó is elhal az ő mosolyára, 
Olyan csodás húszéves ifjúsága! 

S hogy szent valóban, nincs benn' semmi két-
Gyötrelmek marczangolták, összetépték, ]sóg : 
Kínpadra vonta lelkét két szemem, 
S szentté avatta őt a szerelem ! 

Olaszból fordította : Zoltán Vilmos. 
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l Az Arany-kapu, melyen a szultánok diadalmas hadjárat után be szoktak vonulni. - 2. Arab fegyveres a seik-ül-izlam kíséretéből 
minisztérium kapuja. - 5. A Szt. Iréné-templom (hadi múzeum). - 6. Mohamedán albán. 

KONSTANTINÁPOLYI KÉPEK. — Juszkó Béla rajzai. 

— 3. Kurd. — 4. A hadügy-



SZÍNHÁZAK. 
Műeorok. Dandet «Sappho»-ja a Nemzeti Színházban. 

Bernstein «Az ostronn-a a "Vígszínházban. 

Most még csak a sztratégiai felvonulás fo¬ 
lyik az összes színházakban, akár tőlünk délre 
az igazi barcztéren: előre küldött csapatok, 
egy-egy darab, próbálgatják, merről, hogyan 
lehet megközelíteni a kitűzött czélt, a közön¬ 
ség kegyét s vele a sikert. Itt-ott már holt¬ 
testek is hevernek, egy-egy a műsorról le¬ 
maradt darab, mely sohasem fog többé fel¬ 
támadni, — itt-ott már komoly ütközetek is 
fejlődtek ki, de még egyik fél sem bontotta 

. ki egész erejét. Volt már egy jelentékeny ered¬ 
mény is, az egész saison-hadjáratra kiható: 
a Vígszínház már megtalálta az egyik slágert, 
a melylyel bízvást kihúzhatja a saison végéig. 

Körülbelül november közepéig szokott ná¬ 
lunk az elő-saison tartani. A mi addig tör¬ 
ténik, az sokszor csak előkészület a nagyobb 
dolgokra, a hangulat kitapogatása, időnyerés 
addig, a míg a saison tetőpontjául beállított 
darabokkal elkészülnek. Legjobban ezt a Magyar 
Színházban látni. A döntő darabokat még tar¬ 
togatja, de már néhány egy s más tekintet¬ 
ből érdekes újdonság van a műsorán. A hor¬ 
vát Voinovich Ivó Napraforgós hölgy-e gyö¬ 
kértelen, eredeti íz nélküli, különböző külföldi 
hatások színeit váltogató voltával érdekesen 
illusztrálja nekünk, hogyan nézhetik a nagy 
külföldi színházi kultúrákban a mi exportra 
dolgozó drámairodalmunkat. Ügy jött hozzánk 
ez a darab, mint a mieink külföldre: egy 
előttünk, sajnos, teljesen ismeretlen irodalom¬ 
ból, egy a miénkénél is kisebb és önállót-
lanabb kultúrából • s valóban, nagyjában 
ugyanazt is mondhatjuk róla, a mit miéink-
ről mondanak a németek. libben a tükörben 
nézve kissé lehűl nagy hűhós büszkélkedésünk 
külföldi sikereinkkel. Nagy Endre darabja, 
A miniszterelnök nagyobb és főleg melegebb 
sikert aratott. Egy időre odavarázsolt valamit 
a színpadra a kabaré levegőjéből, egyetlen, de 
jó ötlet kacsalábán forgó meséjével, anekdo-
tikus ötleteken tipegő menetével, friss szem¬ 
mel látott és jól beállított alakjaival, melyek 
egyenesen onnan vannak kikapva, a hol a 
budapesti élet mindenki számára látható része 
lezajlik. Az alakok jönnek-mennek, elmondják 
a maguk kedves mondani valóit, azután el¬ 
tűnnek nyom nélkül s az egészet Nagy Endre 
nyájas, elmés, vidám egyénisége fűzi együvé, — 
olyan ez, akár egy estére való kabaré-műsor. 

A Vígszínházban a bécsi Félix Soltén már 
lemaradozik az Erős táwczok-kal s Flers és 
CaUlavet sem tartják nagyon erősen magukat 
a Piimrose kisasszony-nyal. Budapest ezúttal 
nem hitelesítette Paris véleményét, a már-már 
szinte csalhatatlan sikerűnek tartott francziák 
új darabja körül a csendes unalom nyomott 
levegőjét érezzük. A szentimentalizmus nem 
kenyere a mi közönségünknek, a hol a párisi 
nyárspolgár könnyzacskói megeresztik zsilip¬ 
jeiket, - - ott minálunk diszkrét ásítást takar 
el a hamar előrántott zsebkendő. 

A Nemzeti Színházban egészen letűnt az első 
eredeti darab és Pinero angoljaival is aligha 
soká találkozunk már. Az elsőnek jóravaló 
irodalmi sikerét a közönség, hogy hogy nem, — 
de nem szentesítette, a másikkal a kritika is 
elbánt s a közönség se nagyon kap rajta. 

* 

Az eddigi két legjelentékenyebb színházi 
esemény meggyőzően mutatja, hogy a fran-
czia dráma - • akármennyire detronizálta a 
német kritika s a magyarnak is az a része, 
mely azzal akar eredeti lenni, hogy a német 
után indul — mégis csak uralkodik ma is a 
színpadon. Évszázados tradicziókon alapuló 
technikai készsége, a színpaddal való organi¬ 
kus összekapcsoltsága, egész szellemének a 
franczia géniuszt jellemző kiegyensúlyozott¬ 
sága, mértéktartása a konzervativizmusban és 
az aktualitásra törekvő újításban egyaránt, 
hozzáértve' még a franczia íróknak a közön¬ 
séggel való kontaktus iránti páratlan érzé¬ 
két - - ma is elevenen tartják hatását. 

A kik Daudet hires regényét, a Sapp/io-t 
ifjúságunk legkedvesebb emlékei közt hordjuk 
emlékezetünkben, bizakodva mentünk a Nemzeti 

Színházba, mely e bűbájos szépségű, melan-
choliával teli iróniáju regényt ígérte Adolphe 
Belot által színpadra alkalmazott formában. 
És mindjárt az elején meg kell vallanunk: ha 
bizakodva mentünk, elkedvetlenedve jöttünk 
haza a színházból. A darabban épen azt nem 
találtuk meg, a mit legjobban szerettünk a 
regényben: azt a hangulatot, a mely az egé¬ 
szet összefogja, azt a meleg érzést, a melyet 
ironizáló hangja takar, azt a visszakivánkozást 
az ifjúság hevületeibe, szilárd tengely nélküli 
ingadozásaiba, adakozó kedvű buzgásába, forró 
pezsgéseibe, a melyeken az ifjúságból kilépve 
túlfejlődtünk, de érzelmileg elszakadni soha¬ 
sem tudunk tőle. Daudet a regényben ítéletet 
mond az ifjúság könnyű, szédülettel teli sze¬ 
relmeiről, de mindig érezteti, hogy ennek az 
ítéletnek ellentmond a saját szive. A drámá¬ 
ban ebből nem találunk semmit: az ítéletnek, 
melyet Sappho története a színpadon magában 
rejt, van valami kemény, szívtelen, nyárspol¬ 
gári ize, a mely ellen tiltakozik az érzésünk. 

A Sappho is a hetvenes-nyolczvanas évek¬ 
nek abból a csaknem egyetemes irodalmi moz¬ 
galmából került ki, a mely a bukott nőnek a 
tiszta szerelem által való felmagasztalását tűzte 
programmjára. A regény és a színpad megtelt 
viharos múltú hölgyekkel, a kiket csak a kö¬ 
rülmények kényszere sodort a bűnös életbe, a 
kik folyton vágynak a megtisztulásra s való¬ 
sággal meg is tisztulnak, a mint egy férfi 
igazi szerelmet tud támasztani könnyű szerel-
meskedésre berendezett szivükben. Dumastól 
egész Tolsztojig kipréseltek ebből a motívum¬ 
ból mindent, a mit csak lehetett - - míg egy¬ 
szerre csak az egész elvesztette minden aktu¬ 
alitását és érdekességét. Sappho is a maga 
idejében friss, új és eleven volt, ma már a 
sablon betanultságát érezzük rajta. A mai gon¬ 
dolkodás számára a bukott nő problémája 
egész másutt van, mint a hol az előttünk járt 
nemzedék írói keresték s kevéssé hat meg az 
ilyen nőknek vágyakozása a polgári élet felé. 
Sapphóban így kiéleződnek azok a vonások, me¬ 
lyekben az öregedő courtisane nyilvánul, a ki 
siet beevezni a nyugodt révbe, egy fiatalember 
karján, mielőtt még késő. Ez pedig senkinek sem 
rokonszenves kép s jellemző, hogy kivált az 
előadás hölgy-közönségén erősen lehetett látni, 
hogy rokonszenve egyáltalán nem áll Sappho 
pártján. A darab megcsinálása sem enyhítette 
ezt, az egész cselekvény a mesterségét csak 
félig tudó, mert lélek és meggyőződés nélküli 
mesterember kezével van összeácsolva, — itt 
nyilván Belot az, a ki közénk és Daudet közé 
állt és eltakarta előlünk a költőt. 

Már a mi a színpadi mesterséget illeti, azt 
szinte tökéletes biztosságában látjuk Az os-
trom-b&n, Henry Bernstein darabjában, mely 
a Vígszínházban legyőzte az összes eddigi 
Bernstein-darabok sikereit. Egy már csaknem 
a genialitásig jutó ügyességű számítót láttunk, 
a ki úgyszólván első szavától fogva meg tudja 
ragadni a közönséget, aztán mind jobban 
beielovalni és vinni magával, a hova ő akarja. 
A szuggesztiónak ezt a teljességét pedig merő¬ 
ben azzal éri el, hogy a darab minden izében 
színpadi mű, a színpadon és csak a színpadon 
él, mindenből van benne, a mi a színpadon 
kell és mindenből annyi, a mennyi épen kell: 
a teatrálisból, az érzelmesből, az erőből, az 
aktuálisból, a banálisból, - - még a hazugból 
is. Egy pillanatra sem enged magunkhoz 
térni, reflektálni, mert akkor észrevennők az 
egésznek csinált, hatásra dolgozott voltát, észre¬ 
vennők, hogy itt nem valami organikus tör¬ 
ténik, hanem egy pompásan konstruált és csal¬ 
hatatlanul kezelt gépezet működik. 

Ha volna gondolkodási időnk, nem hinnénk 
a nagynevű politikusban, a ki harmincz évi 
nemes és az emberiség boldogulását előmoz¬ 
dító nyilvános munkájával tette jóvá egyetlen 
ifjúkori botlását. Nem hinnénk abban, hogy 
ennek a botlásnak orv módon való nyilvános¬ 
ságra hozatala e egy gaz maffia izgatása fel¬ 
szítja a nagy ember ellen a tömeg dühét és 
összeomlással fenyegeti élete pompás épületét. 
Nem hinnénk a fiatal lány odaadó szerelmé-

ben az öreg politikus iránt, mert észrevennők, 
hogy ez a sajátságos motívum a franczia iro¬ 
dalom viseltes kellékes raktárából van ide-
hurczolva. Még kevésbbé hinnénk el a pana-
mázó gaz czinkost, a kit végül a saját háló¬ 
jában fognak meg, meglátnók, hogy csak élet¬ 
telen maszk. A fiatalkori botlás története pedig, 
mely körül az egész darab forog, a princzi-
pálistól ellopott négyezer frank históriája olyan 
közönségesnek tűnnék fel, hogy lehetetlen 
volna el nem émelyedni tőle. Mindezek azon¬ 
ban utólagos elgondolások, a melyek utólag, 
a színházból hazamenet, vagy talán csak más¬ 
nap jutnak eszünkbe, - - a míg ott pergett le 
előttünk, egészen hatalmában voltunk a darab¬ 
nak. Hogy mennyire minden a megcsinálás 
módján fordul meg az irodalomban és külö¬ 
nösen a drámában, azt ilyenkor látni legjob¬ 
ban, a mikor a kivitel tökéletessége miatt 
nem juthat tudatunkba a mondanivaló jelen-
téktelensége. Ebben az esetben talán bele¬ 
játszik a hatásba az is, hogy Bernstein ebben 
a darabjában szimpatikusabb, mint eddigi más 
darabjaiban, lágyabb és halkabb, brutalitása 
csaknem teljesen hiányzik, ridegsége mintha 
fölengedett volna s eszközeiben is válogató¬ 
sabb, dikcziójában elmésebb. 

Minden más dráma fölött van a franczia 
drámának egy nagy előnye: pompásan tudja 
kihasználni a maga czéljára a színész művé¬ 
szetét. Egészen rábizza magát, de ad is neki 
mindent, a mi a sikerhez kell, kisajtol belőle 
mindent, a mit képessége csak nyújtani tud, 
az utolsó cseppig. Nem terheli semmiféle 
ballaszttal, nem dobál elébe — mint a modern 
német dráma csaknem mindig - - megoldha¬ 
tatlan, vagy csak rendkívüli eszközökkel meg¬ 
oldható feladatokat, nem akadályozza, sőt 
segítve-segíti sikere elnyerésében, még ön¬ 
magát is háttérbe szorítja, csakhogy a színész 
álljon teljesen előtérben s ő rajta keresztül 
sugározzék ki minden hatás. Ily értelemben a 
dráma szinte úgy tűnik fel, mintha csak kerete 
volna az előadásnak, ürügy arra, hogy a színész 
művészete hathasson a közönségre. Ezért sze¬ 
retik a színészek a franczia darabokat: ezek¬ 
ben lehet legjobban kimutatni, hogy mit tud¬ 
nak. S épen ezáltal a jelleme által lett a 
franczia dráma a színpadi művészetnek irá¬ 
nyítójává, — az egész világ színészete a 
franczia dráma kényszerítő irányítása alatt 
vált olyanná, mint a milyen. Épen azzal, hogy 
látszólag a háttérbe vonul és a színész szol¬ 
gálatába adja magát, magához hasonította a 
színész művészetét. Annyira magához hasoní¬ 
totta, hogy csak ritkán és nehezen tudja a 
másfajta - - pl. az ibseni - - drámába bele¬ 
élni magát. 

A Sapphó-ban is, Az ostrom-bán is egy¬ 
aránt érvényesül a franczia drámának ez a 
jelleme. Mind a kettő fényes alkalmakat ad a 
színészeknek az érvényesülésre. A Sappho tel¬ 
jesen a czímszerep személy esítőj éré van ala¬ 
pítva s Márkus Emília művészete egész tel¬ 
jességében kinyilatkoztathatja magát benne. 
A szenvedély egész regiszterén játszhatik: a 
duruzsoló csábítástól egész a hisztérikus, gör¬ 
csös vonaglásig. Mintegy bele van zsúfolva 
ebbe a szerepbe mindaz, a mit Márkus 
Emília a legjobban tud. Mindig is ő tölti be 
a színpadot, a többiek csak utána jutnak te¬ 
kintetbe, pedig mind kitűnően oldja meg fel¬ 
adatát : Odry, Rákosi Szidi, Pethes, Gál, Hor¬ 
váth s a fiatal Rákos Alice. Ha a darabnak 
mégis volt valamelyes sikere, a mely legalább 
ideig-óráig műsoron tarthatja, • - a Márkus 
Emília sikere az. 

Bernstein darabja három fényes szerepet is 
ad: Hegedüs-nek, Fenyvesi-nek és Varsányi 
Irénnek. S mind a hárman fényes dolgokat 
művelnek, életet, szint, realitást adnak szere¬ 
peiknek és az egész darabnak. Hegedűs és 
Fenyvesi nagy páros jelenetükben tetőpontjára 
jutnak minden eddigi sikerüknek, - ezért 
magáért érdemes végig nézni a darabot. 
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"HAMUPIPŐKE* 
A M A G Y A R K I R . O P E R A H Á Z U J P O N S Á G A O K T Ó B E R 26-ÁN. 

Az összehasonlító világirodalomtör¬ 
ténet nagyszámú olyan mesét ismer, 
a mely — sokszor változatlanul, sok¬ 
szor csak főbb vonásaiban — számos 
különféle nemzet néptörzsei közt él. 
A (iHamupipőkéi) meséje is ilyen: mi 
magyarok a tót «Pepejka» nevétől 
adtuk a hősnőnek nevét, a kit a 
német népmese «Aschenbrödel»-nek 
nevez; de az olaszok egyik legna¬ 
gyobb zeneszerzője : Rossini, «La Ce-
nerentolao czimű operát irt róla, s 
ezóta (ha ugyan előbb nem !) a fran¬ 
czia <tCendrillon»-t, Perrault mese¬ 
hősnőjét, egész Itália is szereti. A ma¬ 
gyar nemzet szinmüirodalma csak 
most kebelezte be a bájos népmesét; 
Bakonyi Károlynak köszönhetjük, a 
ki egész meséjét úgyszólván készen 
találta a nép száján; ő ügyesen meg-
jelenetezte, de az énekszövegül szük¬ 
ségelt verseket már Farkas Imre és 
Gábor Andor irták meg Buttykay 
Ákos fölényes zeneszerző-tehetsége 
számára, így született meg az új 
mesejáték 3 felvonásban*, a melyet 
zeneköltője a Király-színházhoz nyúj¬ 
tott volt be, de azután, magasabb 
becsvágytól vezérelve, onnan vissza¬ 
vont és művésziesebb feldolgozásban 
a Magyar Királyi Operaháznak adott 
át. Itt került színre a múlt hét 
szombatján, őszinte nagy tetszés mel¬ 
lett. A szereplőket a szerzőkkel együtt 
hívták ki a függöny elé mindegyik 
felvonás után öt-hat ízben; úgy, 
hogy hinni szeretjük, mikép ez a 
szép siker igen sokáig hű marad a 
darabhoz. 

Mi legalább nagyon tudtunk gyö¬ 
nyörködni az I. (és III.) felvonás színhelyében : 
a gonosz mostohának magyaros színekkel díszí¬ 
tett, ódon karosszékkel bútorozott lakában; a 
II. felvonás alatt a czukorsüveg alakú hórihorgas, 
fátylas «fő vegekben", az elevenzölddel és arany¬ 
sárgával ékes királyi teremben, sok fantasz¬ 
tikus öltözékben - - s még inkább a gonosz 
mostoha pompásan alakított idősecske leányai¬ 
ban, a vén fejjel szerelmes «országbáró» tekin¬ 
télyt sugárzó .s mégis nevetséges alakjában, 
az inaskodó szomszéd Pista gyerek igaz érzel¬ 
mességében, de mindenekfölött az édes-bájos 
Hamupipőke szende, karcsú, szépséges és üde 
alakjában, a melyet a boldog zeneszerző fiatal 
felesége: Buttykayné Kosáry Emma, költői 
gyöngéd érzelmességgel testesített meg. A zsák¬ 
mányra (az ifjú királyra) éhes férj vadász leány¬ 
nép és szülék — milyen parodisztikus, milyen 
keserűen kaczagtató jelenség voltak! 

Pista (Toronyi) és Hamupipőke (B. Kosáry 'Emma). 

A jóízűen írott, sikerült előzékkel is tarkí¬ 
tott szöveg azonban nem olyan kizárólagosan 
kötötte le figyelmünket, mint a színházi év 
első újdonsága, a «Királyfi és királyleány». 
A magyar újdonságban tisztára lehetetlenség 
volna, a zenét, minden ütemét, észre nem 
venni. Buttykay — mint már első komoly mű¬ 
veiből meggyőződtünk: a Cisz-moll szimfóniá¬ 
ból, meg a szinpompában ragyogó «Salammboi>-
suite zenekarából, — jelentékeny tehetség: van 
is mit mondania, eredeti dallamai és feltűnő 
s mégis természetes modulácziói (összhang-
átolvadásai) mindig nagyon szép öltönyben, 
érdekes, édes hangszinekben is jelennek meg; 
operettszerű keringői és egy-egy (ritkán) régibb 
műre emlékeztető mozzanata, ép oly művészi 
polifoniába, sok-szólamúságba vannak öltöz¬ 
tetve, mintha nem is elillanó mesealakok, ha¬ 
nem nagyképű, tragikus eshetőségekkel fénye-

gető hősök szigorú tetteit ábrázol¬ 
nák. Azaz: az Ízig-vérig művész 
zeneköltő nem birja megtagadni ma¬ 
gát még akkor sem, mikor a bá¬ 
jos mese könnyűlábú, lepkeszárnyú 
dallamokra ihleti. Dicsérni, magasz¬ 
talni tudjuk érte - - annál inkább, 
mert szép hangzás, sokféleség, jel¬ 
lemző lejtés, a szöveg szellemének, 
hangulatának megszólaltatása és új¬ 
szerűség bájol el zenéjében; a bi-
rálóképesség nélküli, csak élvezni jött 
közönség felségesen is tölti el esté¬ 
jét a «Hamupipőke» előadásán ; -
de a kritikus, a ki gondolkozva, 
összehasonlítva néz és hallgat min¬ 
deneket : kénytelen észrevenni, hogy 
a teljesen magyar formában elő¬ 
adott mese zenéje nagyrészt nem 
magyar; s ez a stilustalanság egy 
kissé elrontja örömét. A különben 
elsőrangú zeneszerző a magyarsággal 
annyira nem törődik, hogy a szöveg 
törvényeit figyelmen kívül hagyva, 
ilyen hangsúlyú zenét irt: 

nincsen a ki RÁLYnak; 
hátam mö GÖTThagyok; 
bő CSÁSsatok; 

eszébe sem jut, hogy a jó közönség 
az ilyesmin meg fog botránkozni. 
Ez : óriási hibája; igaz, hogy egyéb 
hibája nincs, a mi magában még 
nem erény - - d e viszont jó tulaj¬ 
donságainak száma: légió. 

A darab nagy sikere egészen ter¬ 
mészetes. A czímszerep hordozója, 
Buttykayné, fiatal, kezdő, de igazi 
művésznő ; van szive, tud játszani -
s van hangja, bájos, iskolázott, fel a 
magas C""-ig tisztán csengő, egész meg¬ 

jelenése rátermett a rokonszenves főszerepre. 
Az ifjú királyt Környey Béla igen szépen éne¬ 
kelte; az országbáró komikumával Kertész 
Ödön ellenállhatlanul hatott; az egyszerű, 
tiszta érzésű Pista legényt Toronyi Gyula (az 
Operaház új tagja) olyan szépen alakította és 
énekelte, hogy nyilt színen megtapsolták. A há-
zsártos mostohát Berts Mimi nagy önmeg-
tagadással, leányait Ambrusné s a komikának 
született Bársony Dóra, pompásan játszották. 
Az öltöztető tündérek stb. méltatására, sajnos, 
nincs helyünk. Kerner István karnagyot, a ki 
egyébiránt az Operaház legnehezebb feladatait 
szokta vállalni, nagy rész illeti a szép si¬ 
kerből. 

Őszintén örülünk, hogy magyar mű aratott 
ilyen sikert az Operaházban. Beméljük: az 
intéző hatalmaknak ezentúl iöbb bizalmuk lesz 
a magyar művekhez. K. I. 

A kamarás (Zolnai), a király (Környey) és az országbáró (Kertész). A mostoha (Berts Mimi) és két leánya (Ambrusné és Bársony I 
Balogh Rudolf fölvételei. 
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A NÉPRAJZI MÚZEUM ÚJ GYŰJTEMÉNYEI. 
A Nemzeti Múzeumnak a városligeti 

Iparcsarnok helyiségeiben elhelyezett 
néprajzi osztályában a múlt héten nyi¬ 
tották meg az újabban feldolgozott 
gyűjtemények kiállítását, a melyek kö¬ 
zött első helyet foglal el a gróf Zichy 
Jenő-féle gyűjtemény. Ennek a gyűjte¬ 
ménynek újabb keletű részét a tudós 
kutató eredetileg a fővárosnak hagyo¬ 
mányozta, azonban adminisztratív okok 
miatt a főváros kénytelen volt lemon¬ 
dani a gyűjtemény kezeléséről s letétbe 
helyezte a néprajzi vonatkozású tár¬ 
gyakat a Néprajzi Múzeumban, a hol 
azok a régebbi Zichy-féle gyűjtéseket 
kiegészítve, egy hatalmas szobát tölte¬ 
nek meg érdekes és rendkívül értékes 
változatossággal. 

Zichy Jenőt kutatásaiban a magyar¬ 
ság rajongóinak az a régi vágya vezette, 
a mely az őshaza és a magyar vándor¬ 
lások ó-kori történetének felderítésére 
irányult. Azt remélte, hogy a keresett 
nyomokat legkönnyebben a Kaukázus¬ 
ban találja meg, a melynek vidéke 
ideig-óráig valamennyi kelet felől nyu¬ 
gatra húzódó népnek tartózkodó helye 
volt s ma is számos apróbb nép, régi 
népek maradványai lakják. A Kaukázust 
már ő előtte is sok kutató kereste fel, 
de ezek úgyszólván semmiféle lényeges 
néprajzi adatot nem gyűjtöttek össze, 
nem vizsgálták meg a népeket és alko¬ 
tásaikat a tárgyi ethnographia szem¬ 
pontjából s ezért Zichy Jenőre túlságo¬ 
san is nagy feladat hárult, mikor a 
kilenczvenes évek közepe táján útra 
kelt azzal a szándékkal, hogy a Kauká¬ 
zus néprajzi felkutatásával megkeresi 
az ősmagyar hazának s a magyarok 
vándorlásainak nyomait. Nem találta 
meg, a mit keresett, de utazása nem 
volt eredménytelen s azok a gyűjtemények, a 
melyeket Kaukázusban, Bokharában, Szamar-
kándban való jártában és később a harmadik 
khina-japáni expedicziója alkalmával össze¬ 
gyűjtött, teljességükben és értékességükben iga¬ 
zán páratlanul állanak. 

Czéljainak megfelelően, Zichy Jenő első¬ 
sorban a kaukázusi népek kultúrájának tipikus 
megnyilvánulására fordította figyelmét, épít-

JAPÁN BUDDHASZOBROK A FLESCH-FÉLE GYŰJTEMÉNYBŐL. 

kezesi típusokat figyelt meg, felkutatta az ős-
foglalkozások munkaeszközeit, a háziipar ter¬ 
mékeit, a fegyver/eteket s a most rendezett 
kiállításban szerves képpé látjuk összeolvadni 
a gyűjteménynek számtalan érdekesnél-érdeke¬ 
sebb tárgyát. A kaukázusi népek valameny-
nyije képviselve van, hagyományainak, képes¬ 
ségeinek százféle megnyilvánulásával s a fel¬ 
halmozott anyag érdekes összeállítása távolról 

sem hasonlít a múzeumoknak megszo¬ 
kott, túlságosan is száraz rendszeresség¬ 
gel való berendezéséhez. A hímzések, 
szőnyegek, különböző faragványos díszí¬ 
tések, a fegyverek díszítései és damasz-
kolásai nemcsak néprajzi, hanem ipar¬ 
művészeti szempontból is érdekes meg¬ 
lepetések s bámulatba ejtenek művészi 
és leleményes kivitelükkel, a milyent 
igazán alig várhat az ember a Kauká¬ 
zus czivilizálatlannak hitt apró-cseprő 
törzseitől. 

A Zichy-szobának különös érdekes¬ 
sége s talán legértékesebb része az a 
fegyvergyűjtemény, melyet Zichy Jenő 
japáni utazása alatt gyűjtött össze s 
a melynek számos olyan tárgya van, 
mely a legnagyobb ritkaságszámba megy 
s az európai múzeumokban alig talál¬ 
ható meg. Zichynek sikerült a japán 
fegyverkezés minden stádiumából egy¬ 
pár reprezentáns tárgyat megszerezni 
s a kiállított, felöltöztetett japán lova¬ 
gok hosszú időre visszamenőleg ponto¬ 
san bematatják a japán fegyverkovácsok 
fejlett művészetének alkotásait. A mi 
első pillanatra szembetűnő, az, hogy a 
régi japán fegyverek, pánczélok hason¬ 
líthatatlanul erősebbek, nehezebbek, vas-
kosabbak voltak, mint az európaiak s 
már ebből is érdekes következtetéseket 
lehetne levonni e csodálatos faj termé¬ 
szetrajzára vonatkozólag. 

Úgy a japán, mint a kaukázusi gyűj¬ 
teményeket szemléltető módon egészítik 
ki Wuttke Károly müncheni akadémiai 
festő olajfestményei, a ki mindhárom 
útjában elkísérte Zichy Jenőt s pompás 
képekkel és vázlatokkal pótolta azt, a 
mit a leírások és a gyűjtemények nem 
nyújthatnak. Az egész anyag rendezve 
van előttünk s a laikus ember számára 

is érdekes és élvezhető alakban van összeállítva, 
de azért természetesen a részletes tudományos 
feldolgozás még hátra van, mert még hosszas 
összehasonlító tanulmányozásnak kell meg¬ 
előznie a néprajzi következtetések levonását. 

A Zichy Jenő-féle gyűjteményeken kívül 
még több újonnan berendezett kiállító helyi¬ 
ség is nyilt meg a néprajzi múzeumban, a 
melyekben az újabb beszerzéseket és ajándé-

A GRÓF ZICHY JENŐ-FÉLE GYŰJTEMÉNYBŐL. 
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kokat mutatja be a múzeum a közönségnek. 
Ezek közül a legnagyobb Flesch Aladárnak, a 
volt yokohámai főkonzulnak gyűjteménye, a 
mely túlnyomó részében japán, keletindiai s 
perzsa templomi felszereléseket és iparművé¬ 
szeti tárgyakat foglal magában, azután Döhring 
Károly sziámi udvari építész gyűjteménye. 

Az újonnan berendezett stilszerű egyiptomi 
szobában a múzeumnak legújabb kincse, a 
Beck Fülöp Kairóban élő hazánkfia ajándéká¬ 
ból való húsz darab teljesen ép múmia szolgál 
meglepetéssel a látogató számára. A múmiák, 
melyek a pharaók birodalmának minden kor¬ 
szakát képviselik, részben fakoporsóikban, rész-

UDVARHELYI GALAMB-BUGOS NAGY KAPU. 

ben kibontva láthatók s a misztikus sárga vi¬ 
lágításban úgy érezzük magunkat, mintha egy 
négyezeréves piramisba léptünk volna be, a hol 
a legősibb emberi kultúra halott emlékei éb¬ 
resztik fel bennünk a régiek iránt való végte-
telen csodálatot. 

Néhány kisebb újdonságon kívül, mint a 
milyenek a keletindiai iparművészet tárgyai, 
a gold nép mágusainak, a sámánoknak bemu¬ 
tatásai, az éjszaki vidékek vadászatának több 
plasztikus modellje, legérdekesebb a múzeum¬ 
nak szintén legújabb keletű új magyar terme, 
a hol egységes összeállításban találjuk meg a 
magyar néprajzi kutatások másfél évi szerzemé¬ 

nyét. A magyar terem egyik sarkában talált 
elhelyezést a balkáni népek ethnográfiájára 
vonatkozó gyűjtemény is, a melyet az aktuali¬ 
tás minden bizonyára a múzeum leglátoga¬ 
tottabb helyévé fog tenni. 

Az új gyűjteményeknek eme sorozata mel¬ 
lett a régiek is természetesen a látogatók 
rendelkezésére állanak, úgy hogy a néprajzi 
múzeum csaknem kétszeresére bővült ki egy¬ 
szerre s ez a nagyszabású szaporulás minden¬ 
esetre jelentékenyen közelebb hozta a mú¬ 
zeumot a külföldi hasonló intézetek szín¬ 
vonalához. 

AZ EGYIPTOMI SZOBA. 
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ÁKOM-BÁKOM. 
Szép őszi délután & Margitsziget egyik sze¬ 

líd hajlású sétányán ülök, a fehérre kenczé-
zett padon, a két könyököm -hátratettem a 
pad hátára, a jobblábomat, a melyen a nad.-
rágot feljebb rántottam, a bal térdemre bíz¬ 
tam, könnyű botom a jobbkezemben ügyetlen, 
szándéktalan ingásokat végez. A hogy csende¬ 
sen üldögélek, érzem, hogy ebben az órában 
van egy kis szerepem a mindenségben, a fák 
közé ebbe az őszi képbe kell ez a magános 
fehér pad és egy magános valaki, a ki így 
elereszti magát a padon és félrehajtott fejjel 
szomorkodik, mert gondolkozik. Ha messziről 
nézném magamat, azt hinném, gondolkozom 
és szomorú vagyok a hervadás közepén, de 
hogy egy pillanatra számonkérem agyamat és 
szivemet, rájövök, hogy gondolat és bánat 
nélkül ülök itten, mintha csak rá lennék pin-
gálva erre a néma tájképre, s komolytalan 
csodálkozással nézem a tiszta kék ég alatt a 
fák bágyadt arany kontyát s a lehullott leve¬ 
lek drága, nemes szemetjét a földön. Bevallom 
önöknek, ha ki nem nevetnek, micsoda felfe¬ 
dezést tettem mostanában: hogy őszszel a fá¬ 
ról lehullanak a levelek. Végtelen, leírhatat¬ 
lan hatással van rám a természetnek ez a 
tüneménye, olyan máié szájjal nézem, mintha 
most látnám először, mintha se tavaly, se 
tavalyelőtt se sohaelőtt nem lett volna így, 
mintha az idén esne meg először, hogy a 
zöld falevél megsárgul, elgyengül a szára s 
egy angyalian halk és titokzatos pillanatban 
elszakad az ágról és lehintázik a földre, mint 
az elejtett czigarettapapir, valami nem utá¬ 
nozható finom neszt hallatva, mikor a földet 
éri. Mi az: ősz ? Ősz... ősz. . . ez volna a 
bánat nevelőnője, ez az a sápadt, szakállas 
zenész, a ki fojtottan gordonkázik a lelkek¬ 
ben, ez az a feketeruhás, keskenyajku lelkész, 
a ki a halálról prédikál az embereknek? Cso¬ 
dálatos. Nézegetem a zöld gyepet, a fák tete¬ 
jét meg a leveleket a földön, milyen szép, 
milyen szép, mint egy virágzás, mint a ter¬ 
mészet ünnepi kendője, mintha ez a sárga 
lenne a levelek igazi színe, milyen boldogok, 
hogy elérték, miután tavasz óta türelmesen 
zöldeltek ezért, a gyönyörű czélért. Van-e más 
czélja a fa levelének, mint hogy szép legyen 
és nem most a legszebb, ebben a mondhatat-
lan finom sárga, rozsda és arany sejtelmek 
között való színében? Minek a színe ez . . . 

valahol ittam egyszer valami régi, drága fran-
czia bort, bágyadt édességü s rejtett tüzet 
csillogtató bort, ennek a bornak az ize mint 
emlék sovárog bennem, egy kortynak, egy 
percznek emléke, a miknek zamatja, hangu¬ 
lata, elérhetetlen édes vágya, homályos kéje 
oly andalító és örökre kifejezhetetlen. Ennek 
a bornak hervadt levél-szine volt, italban is a 
legszebb szín volt. Mi a hervadt levél színe... 
nem látjátok a vigasznak, a tisztaságnak, a 
derűnek, a'megfinomult örömnek a színét? 
Nem ez az elmerült ábrándnak a színe, nem 
ilyen színű lehet a megkönyebbült sóhaj, nem 
ez a színe a boldogság sejtelmének, nem ilyen 
szint láthatnak lehunyt szemeik előtt azok, a 
kik végtelenül szeretik egymást ? Ősz... ebben 
az órában tisztán érzem, hogy a természetnek 
ez a pár nap a teljessége, ez a legboldogabb 
ragyogása, pünkösdje, vigassága. Gyökerek 
furcsa futása a föld alatt, a fatörzs kérge, 
hajszálcsövesség a fában, ágak rejtelmes rendű 
rajza, egész élete a fának ezekért a mámoros 
szép napokért van, mikor zöld koronájából 
tündéri jutalom gyanánt arany korona lesz s 
a nap gyengéd, hízelgő sugárzásában kira¬ 
gyogja magát. Oh, nem kell sokáig boldognak 
lenni, elég, elég, a megdicsőült lomb elbá¬ 
gyadt mosolylyal szórja le lassan arany le¬ 
veleit. 

Magam vagyok a csendben s egy különös 
koppanás rezzent meg: a vadgesztenyefa ejtett 
az útra egy kemény, ragyogó vadgesztenyét. 
Elém gurul, a szemem fut vele, míg meg nem 
áll a gesztenye. Tekintetem a földön sétál 
tovább, a pad előtt s egyszerre máson kezdek 
tűnődni, mindenféle furcsa húzások látszanak 
itt a pad előtt az apró kavicsos porban. Erő¬ 
sebb húzások és egy kicsit tovább egészen 
halvány, vékony húzások. Ezen a padon ma 
vagy tegnap egy férfi meg egy nő ült beszél¬ 
gettek, s a férfi a botjával, a nő a napernyő¬ 
jével vagy esernyőjével piszkált a földön. 

Azt mondja a férfi: 

kát mondott a férfi, ismerősökről, színházról, 
vagy az időről beszélgettek, csak a sziv hul¬ 
lámzott s a bot rajzolta. Asszonyom . . . ha 
tudná.. . hallgasson meg. . . higyjen nekem... 

A nő: 

Kottavonalak, hangjegyek nélkül. Mit jelen¬ 
tenek ? Nem . . . nem . . . nem . . . ezek a fér¬ 
fiak mind egyformák . . . nem . . . nem . . . 
S A férfi áthúzgálta félköreit: 

Gondolta: most, most, megmondom neki, a 
szivedet akarom, az életemet adom, szeretlek... 

A nő is tovább rajzolt: 

loÖCÖ 

Ki nem rajzolt ilyen félköröket a pálczájá-
val a pad elé ? Mi a szövege ezeknek a fél¬ 
köröknek itt előttem ? Talán közömbös dolgo-

Higyjek neki ? Oh, ha beleláthatnék a lei¬ 
kébe . . . Vigyázok magamra.. . Isten tudja. . . 
oh, boldognak lenni. . . mi lesz velem . . . 

Mi lesz velük ? Honnét jöttek ide, kicsodák, 
hová mentek ? Vájjon boldogok ? Vagy elron¬ 
tották egymás életét? Milyen misztikus ez az 
ügyetlen huzgálás a földön, a mit itthagytak, 
ki tudná tűnődő, tétova lelkűnknek ezeket a 
hieroglipháit elolvasni, a melyeket a porba 
irunk, ottfelejtünk és tovább sétálunk ? 

Gyönge szél jön, leveleket sodor a rajzon 
végig, alig látszanak utána a vonalak. Milyen 
furcsák ezek a levelek. Egy párnak a vége 
felgörbült, mint a gácsér rucza farka, sok 
apró levél meg teljesen összegöngyölődött, 
mint a lakodalmi levesbe való csiga, egy nagy 
sápadt vadgesztenye-levél olyan formájú, mint 
a női kéz, mikor a zongora billentyűire 
szállt . . . Szép Ernő. 
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LUKÁCS ANTAL SÍREMLÉKE ZALA GYÖRGYTŐL. A RÁKOSI-CSALÁD SÍREMLÉKE HORVAY JÁNOSTÓL. 

ÚJ MŰVÉSZI SÍREMLÉKEK A KEREPESI-ÚTI TEMETŐBEN. — Jelfy GYula fölvételei. 

FÉNYES ADOLF KIÁLLÍTÁSA. 
Mindazok, kik a régi Fényes Adolfra em¬ 

lékeznek vissza, nagy meglepetéssel fogják 
végignézni az Ernst-muzeumban megnyílt kiál¬ 
lítást. Valamikor forradalmi embernek látszott, 
nyugtalannak, önmagával és a világgal küz-
ködőnek, de most minden egyes alkotása le-
szürődöttséget, nyugalmat mutat. Azok a képei, 
melyekkel nevét ismertté tette, a szocziális 
élet szomorú thémáinak panaszkodó ábrázo¬ 
lásai voltak, mostani művei pedig csupa jelen¬ 
téktelennek látszó, közönyös témák, csendéle¬ 
tek, tájképek, interieurök. Azelőtt keresve ke¬ 
reste az erőteljességet, most ez mellékesnek 
látszik neki, és mégis sokkal erőteljesebb. Sötét 
színskáláját világos váltotta fel és nem bánik 
már oly fecsérlő pazarlással a vastagon fel¬ 
rakott festékkel, a melyről majd mindig úgy 
látszott, hogy még mindig kevésnek találta, 
hanem kevés festékkel, reliefszerű felrakások 
nélkül fest. 

Fényes Adolf ugyanazon a változáson ment 
át, mint legtöbb festőnk, a ki az új generá-
czióhoz tartozik. Pályája kezdetén ő is érezte, 
hogy örökké nem lehet a régi csapásokon járni, 
új megoldásokat keresett és kezdetben csak ott 
találta meg, hol azt akkortájt sokan megtalálni 
vélték: a témák változtatásában. Addig csupa 
szép embert, úgynevezett szép tájat, előkelő 
környezetet festettek, a reakczió nem lehetett 
más, mint ennek az ellenkezőjét keresni. Elő¬ 
kelő, csillogó ruhájú urak helyett előkerültek 
a szegényemberek, gazdagság helyett a nyomor, 
teatrális tájak helyett a siváran egyszerűek, 
a minthogy az irodalomban is hirtelen elő¬ 
térbe lépett a szegényember világa. De ma 
már könnyű megállapítani, hogy ez a festé¬ 
szet formai tekintetben alig-alig különbözött 
attól, a mely ellen feltámadt. Ugyanazon szer¬ 
kesztési elveknek hódolt, ugyanaz a galéria-
tónusú színskálája volt, mint amannak és az 
sem volt valami nagy dolog, hogy pastózu-
sabban rakta fel színeit. Nem is élt ez az 
úgynevezett naturalisztikus iskola, hamar ki¬ 
múlt azon az igazi művészeti forradalmon, 
melyet a franczia festészet okozott, mert ez 
már nem a témák, de a kifejezési módok vál¬ 
tozása volt és a művészetben csak a formák 
változása szül új korszakot. 

Fényes Adolf a felismerés e korszaka alatt 
néhány évig nem igen szerepelt kiállításainkon, 
egy-egy dolga került csak a közönség szeme 
elé, s ha az új stílus keresése meg is látszott 
rajtuk, csak azok tudták, hogy a művész új 
stílusa teljesen kialakult, kik szorosabb kap-

Fényes Adolf: Csendélet 

csolatban állanak a művészeti élettel. Ezért 
a kiállítás a közönség számára sok újságot és 
meglepetést tartogat. 

De a milyen könnyű ezt a czélját elérnie, oly 
nehéz viszont szavakkal beszámolni róla. Leg¬ 
több képe csendélet és azok nagy része is, melyek¬ 
nek témája más, tájkép, utczarészlet, interieur, 
tulajdonképen toind csendéletszerű. Mindegyi¬ 
ken rajta van az a szeretetteljes tárgybamerülés, 
az a kis dolgokon való meglátása a legnagyobb 
festői értékeknek, mely tulajdonképeni csendéle¬ 
teit is jellemzi. Egy képén sincsen külső moz¬ 
galmasság, de annál több belső életük van a 
dolgoknak, mert valóságos sünt lacrime rerum 
hangulatot adnak. Falusi utczáknak napsütötte 
elhagyatottsága, templomi magánosságok ósdi 
nyugalma, finom színeikkel testetlenné vált és 
a múltba visszasíró királyi paloták fakó szín¬ 
harmóniái époly szerető magyarázóra találnak 
Fényesben, mint a magyar vidéki élet hétköz¬ 
napjának legigénytelenebbnek látszó tárgyai is. 
Mázas, magyar korsókba tömködött, a legtöbb 

Fényes Adolf: Csendélet. 

embertől egyszerűeknek vélt virágok állanak 
egy haszontalan, kis pléhtálczán, mázolt puhafa¬ 
asztalon. Mögöttük lehetetlenül egészségtelen¬ 
zöld színre festett fal, de az egész egy csodá¬ 
latosan szép színharmóniába olvad össze. Kis¬ 
gyerekek elhagyott játékszerei, kékes falon feke-
téllő fakeret, sárga parasztkendő, falra aggatott 
Öreg pluviálék, kuglersütemények, régi porczel-
lánokvagy márványborította olasz templomok 
habos pompája, egyformán elárulják neki színeik 
poézisét. Ebből a sok mindenféle dologból Fé¬ 
nyes nem színtarkaságot, hanem újszerű har¬ 
móniákat alkot. Bár minden képe a kéz'zel-
megfoghatóság érzését kelti fel, mindegyiken 
csupa színlefokozás, csupa stilizálás. Akár¬ 
milyen furcsa és önmagukban talán kellemet¬ 
lenül ható színeket is használ fel, az egész 
képre valami jóleső nyugalom és kiegyenlített¬ 
ség borul. Legtöbbször szétszórt, visszavert, 
árnyékokat csak halvány fátyol alakjában vető 
fényben látta meg tárgyait, kastélyainak ter¬ 
meibe a külső verőfény csak a lehúzott füg¬ 
gönyöktől szűrötten hatol be. Sötétté vált szí¬ 
nek nincsenek is képein, hanem csak eredetileg 
is sötétek. Rajza biztos, erőteljes, persze nem 
az a rajzolás, mely a formát is részletekbe öli, 
hanem erőteljesen darabos, mely megkapóan 
hozza ki a dolgok természetét. A tárgyak anyag-
szerűségét nem a részletek minucziózus volta 
jeleníti meg vásznain, hanem a színek valeur-
jeinek csalhatatlan biztossága. 

Bajzáinak is megvan ez a művészileg be¬ 
csületes karaktere. Nem szellemeskednek el 
semmit, a mire az impresszinizmus utódai 
olyan könnyen kaphatók. Nem akarják pótolni 
elhányt vonalakkal a struktúrát adó rajzot, 
hanem nyugodt belemélyedést mutatnak. Nem 
az ötletet szolgálják, hanem a nyugodt és jel¬ 
lemző meglátást. 

Ma még talán korai volna kísérletet tenni 
arra, hogy Fényes jelentőségét összefoglaljuk, 
midőn úgyis hosszú pálya áll így előtte, de 
egy dologra máris rámutathatunk, hogy azok 
között az egyik legjelentékenyebbik, kik a 
XlX-század festői kultúráját a jellegzetesen 
magyar színskálával összeolvasztják. 

Ilyenfajta dolgok jutnak a szemlélő eszébe 
azoknak a pompás, hímzett, varott dolgoknak 
láttára is, melyekkel Lesznai Anna a kiállí¬ 
tás hallját díszítette. Ezek a párnák, függö¬ 
nyök, átalvetők és térítők bármily sok és bár¬ 
mily gazdag egyéni képzelőtehetségről tanús¬ 
kodnak is, végső eredményben a magyar nép 
erőteljesen darabos, színben töretlen, orna¬ 
mentikában minden egyszerűsége mellett is 
gazdag formavilágában gyökereznek és ezért 
is nagy haladást jelentenek az új nemzedék¬ 
nek a modern és magyar diszitményezésért 
küzdő törekvéseiben. Farkas Zolt> 
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PÉTER ÉS VENDI. 
Eegény. — Irta J. M. Barrie. 

X. A boldog otthon. 
(Folytatág.) 

A lagúnai csetepaténak az a fontos ered¬ 
ménye lett, hogy barátjaikká tette a rézbőrüe-
ket. Péter megmentette Tigris Lilit borzalmas 
sorsától és ettől fogva ő és vitézei mindent 
megtettek volna a kedvéért. Egész éjjel fenn 
virrasztottak, őrködtek a földalatti házon és 
várták a nagy támadást, melyet a kalózok nyil¬ 
vánvalóan már nem sokáig fognak halogatni. 
Még napközben is mindig körülöttük ólálkod-
tak, békepipájukat szíva. 

Pétert elnevezték Nagy Fehér Atyának, s le¬ 
borultak előtte. Neki ez borzasztóan tetszett, 
úgy hogy már nem is vált javára. 

- A nagy fehér atya — mondogatta nekik 
pártfogói hangon, mikor a lába előtt hempereg-
tek, — örömmel látja, hogy a Piccaninny har-
ezosok őrzik a vigvámját a kalózoktól. 

— Én Tigris Lili — mondta a bájos terem¬ 
tés. — Péter Pan megmenteni engem, én lenni 
az ő jó barátja. Nem engedni kalózok bántsák. 

Lili nagyon ie csinos volt arra, hogy így 
meghunyászkodjék, de Péter azt gondolta, ez a 
kötelessége s leereszkedöleg felelt: 

- Jól van, Péter Pan mondja jól van. 
Valahányszor azt mondta: «Péter Pan 

mondja*, — ez azt jelentette, hogy most már 
hallgassanak s ők ebbe alázatosan belenyugod¬ 
tak. A többi fiúkkal már nem voltak ilyen 
tiszteletteljesek, rájuk úgy néztek, mint közön¬ 
séges harczosokra. Megszólították őket: «Hogy 
van?» s más efféléket mondtak nekik s a fiú¬ 
kat ez csak annál jobban boszantotta, mert 
Péter is mintha azt gondolta volna, hogy a 
dolog így van rendjén. 

Vendi titokban kissé rokonszenvezett a fiúk¬ 
kal, de sokkal kötelességtudóbb háziasszony 
volt, semhogy meghallgatta volna panaszaikat 
a családapa ellen. 

— Apa tudja legjobban - - mondta mindig, 
akármi volt is a magánvéleménye. Az ő magán¬ 
véleménye pedig az volt, hogy az indiánusok-
nak nem volna szabad öt is úgy szólítani, mint 
a saját asszonyaikat. 

Most már aztán eljutottunk ahhoz az esté¬ 
hez, a mely_ úgy lett előttük ismeretessé, mint 
az Éjjelek-Éjjele, kalandjai és végső kimenetele 
miatt. A nap, mintha nyugodtan gyűjtögette 
volna erőit, csaknem eseménytelenül telt el, a 
rézbőrüek pokróczaikba burkolózva őrállásai-
kon voltak, mialatt a gyermekek odalenn va¬ 
csoráztak, valamennyien, kivéve Pétert, a ki 
kiment megtudni, hány óra. Annak, hogy az 
ember megtudja az időt, a szigeten az a módja 
hogy meg kell keresni a krokodilust és aztán 
ott maradni mellette, míg a hasában levő óra üt. 

A vacsora véletlenül képzelt teából állott. Az 
asztal körül ültek, ásitozva az éhségtől s a zaj¬ 
tól, melyet beszélgetésükkel és panaszkodásaik-
kal csináltak, mint Vendi mondta, meg lehe¬ 
tett siketülni. Az igazat megvallva, Vendi nem 
törődött a zajjal, csak1 azt nem szerette, ha fel-
döntik a holmijukat és aztán azzal mentege¬ 
tőznek, hogy Tutlesz meglökte a könyöküket 
Szigorú szabály volt, hogy étkezés közben nem 
szabad visszaütni, hanem mindig elébe kell 
terjeszteni a vita tárgyát Vendinek, udvariasan 
fölemelve jobb karjukat és így szólva: 

— Panaszt teszek. . 
Rendszerint azonban az történt, hogy vagy 

megfeledkeztek a szabályról, vagy túlságosan 
is alkalmazásba vették. 

- Csönd legyen! - - kiáltott Vendi, mikor 
már huszadszor mondta, hogy ne beszéljenek 
egyszerre valamennyien. - - Üres a bögréd, 
Szleitli édes? 

- Nem egészen üres még mamus, — mondta 
Szleitli belenézve a képzelt bögrébe. 

- Még bele se fogott a tejébe - - vetette 
közbe Nibsz. 

Szleitli megragadta az alkalmat. 
- Panaszt teszek Nibsz ellen, — kiáltott 

hamar. 
Csakhogy János előbb fölemelte a kezét. 

- Nos, mi kell, János? 
- Szabad beleülnöm a Péter szókébe, ha ő 

nincs benne? 
- Apa székébe beleülni! — Vendi meg volt 

botránkozva. — Semmi esetre. 

— Hiszen nem az igazi apánk - - felelt Já¬ 
nos. — Nem is tudla, hogy csinálják az apák, 
a míg én meg nem mutattam neki. 

Ez zúgolódás volt. 
Panaszt teszünk János ellen, -

ták az ikrek. . 
- Tutlesz fölemelte a kezét. 0 volt a leg-

alázatosabb köztük, azaz ő volt köztük az egye¬ 
düli alázatos, ezért Vendi különös szívesen 
bánt vele. 

— Én nem hiszem — mondta Tutlesz sze¬ 
rénykedve — hogy én tudnék apa lenni. 

— Bizony nem, Tutlesz. 
Ha egyszer Tutlesz belekezdett, a mi nem 

esett valami gyakran, — akkor volt valami 
együgyü módja, a hogy folytatta. 

— Miután nem tudok apa lenni - - mondta 
nehézkesen — nem hiszem, hogy megengednéd 
Mihály, hogy kisbaba legyek helyetted. 

— Nem bizony — vágta ki Mihály. 0 már 
a kosarában volt. 

- Ha kisbaba nem lehetek — mondta Tut¬ 
lesz mind jobban elkeseredve - - lehetnék-e 
iker? 

— De nem ám — feleltek az ikrek - - na¬ 
gyon nehéz dolog ikernek lenni. 

— Ha már nem lehetek semmi nevezetes — 
mondta Tutlesz — szeretnétek látni, hogy va¬ 
lami tréfát csinálok? 

— Nem — feleltek valamennyien. 
Erre aztán elhallgatott Tutlesz. 
— Nincs nekem semmi reményem — mondta. 

A rettenetes lárma megint elkezdődött. 
— Szleitli ráköhög az asztalra. 
— Az ikrek előbb eszik a mamej-almát. 
— Kurli mamma-tekercset és yamgyökeret 

eszik egyszerre. 
— Nibsz teli szájjal beszél. 
- Panaszt teszek az ikrek ellen. 
- Panaszt teszek Kurli ellen. 
- Panaszt teszek Nibsz ellen. 

Jaj istenem, jaj istenem kiáltott 
Vendi - - igazán azt hiszem néha, az ilyen 
gyerekek több bajt csínálnak, mint a mennyit 
érnek. 

Bájuk parancsolt, hogy hordják el magukat 
és leült a kézimunka-kosarához; hatalmas 
rakás harisnya volt benne, mindegyiknek a 
térdén jókora lyuk, szokás szerint. 

- Vendi — okvetetlenkedett Mihály — na¬ 
gyon nagy vagyok ón már ebbe a bölcsőbe. 

Valakinek kell a bölcsőben lenni 
mondta Vendi csaknem mérgesen. - - Te vagy 
a legkisebb. A bölcső olyan kedvessé teszi a 
lakást. . . 

A míg Vendi varrt, a fiúk ott játszottak kö¬ 
rülötte, jókora csapat boldog arczot és tán-
czoló Jábat világított meg a tűz. Mindennapos 
jelenet volt ez a földalatti házban, de ma este 
utoljára látjuk. 

Odafönn lépések hallatszottak és természete¬ 
sen Vendi hallotta meg legelőször. 

- Gyerekek, apa lépéseit hallom. Szereti, 
ha elébe mentek az ajtóhoz. 

Odafönn a rézbőrüek leborultak Péter előtt. 
Vigyázzatok jól, vitézek. Megmondtam. 

Most is, mint azelőtt annyiszor, a vidám 
gyermekek húzták ki a fájából. Annyiszor az¬ 
előtt, de azután már soha. 

Diót hozott a fiúknak, Vendinek pedig a pon¬ 
tos időt hozta el. 

— Péter te elkényezteted őket — porolt 
Vendi. 

Ugyan öregem mondta Péter fel¬ 
akasztva puskáját. 

- Én mondtam neki, hogy az anyának azt 
szokás mondani: öregem - - suttogta Mihály 
Kurlinak. 

- Panaszt teszek Mihály ellen - kiáltott 
azonnal Kurli. 

Az egyik iker odament Péterhez. 
- Apa, tánczolni szeretnénk. 
- Hát csak tánczolj odébb, kis emberkém —-

mondta Péter, a ki pompás kedvben volt. 
- Da mi azt szeretnők, hogy te is tánczolj. 

Péter ugyan a legjobb tánczos volt köztük, 
de úgy tett, mintha meg volna botránkozva. 

Ugyan, no. Az én zörgő vén csont¬ 
jaimmal ! 

- És mama is tánczolj ön. 
- Hogyan, — kiáltott Vendi — ennyi gye¬ 

rek anyja tánczoljon! 
— De szombat este . . . 
Nem volt igazán szombat este, azaz, hogy 

lehet, hogy az Volt, mert hisz ők már rég nem 
tudták számon tartani a napokat, de valahány¬ 
szor valami rendkívüli dolgot akartak csinálni, 
mindig azt mondták, szombat este van és ek¬ 
kor megcsinálták. 

— Igen, szombat este van, Péter, — mondta 
Vendi ingadozva. 

De a mi kövér testünkkel, Vendi! 
Hiszen csak az ivadékaink között. 

- Igaz, igaz. 
Megmondták a fiúknak hogy szabad a táncz, 

de előbb fel kell venniük a hálóruhájukat. 
Ah, öregem — mondta Péter Vendi mel¬ 

lett, a tűznél melegedve és lenézve rá, a mint 
ott üldögélt -- nincs kellemesebb dolog este, 
nekem és neked, mikor a napi munkának vége, 
mint a tűz mellett pihenni, körülvéve kicsi¬ 
nyeinktől. 

- Édes dolog, Péter, úgy-e? - - mondta 
Vendi borzasztóan megörülve. - - Péter, ón azt 
hiszem, a Kurli orra szakasztott a tied. 

- Mihály te rád hasonlít. 
Vendi odament Péterhez és a vállára tette a 

kezét. 
- Kedves Póterem, — mondta — ilyen 

nagy családdal, én bizony megtettem, a mi 
tőlem telik, de nem akarsz tőlem megszaba¬ 
dulni, úgy-e? 

- Nem, Vendi. 
Bizonyos, hogy Péter nem akart feleséget 

cserélni, de kényelmetlenül nézett Vendire, 
olyanformán pislogva, mint a ki nem tudja, 
ébren van-e vagy alszik. 

— Mi baj, Péter? 
— Csak arra gondoltam, — mondta kissé 

keseregve — mindez ugy-e csak képzelt dolog, 
hogy én az apjuk vagyok? 

- Oh igen — mondta Vendi. 
— Látod — folytatta Péter bocsánal kérőén — 

olyan öregnek látszanék, ha igazán az apjuk 
volnék. 

- De ők a mieink, Péter, a tieid és az 
enyéim. 

- De nem igazán? - - kérdezte Péter ag¬ 
gódva. 

- Ha nem akarod, akkor nem, — felelt 
Vendi és világosan hallotta Péter megköny-
nyebbült sóhaját. 

— Péter — kérdezte aztán igyekezve szilár¬ 
dan beszélni — mi a te érzésed irántam ? 

— A hálás gyermek érzése, Vendi. 
— Gondoltam mindjárt — mondta és odébb 

állott, leült egyedül a szoba ellenkező szélén. 
- De furcsa vagy — mondta őszinte meg¬ 

lepetéssel. - - Tigris Lili is ugyanilyen. Sze¬ 
retne valamim lenni, de azt mondja, nem az 
anyám szeretne lenni. 

- Nem, az nem - - felelt Vendi szörnyű 
nyomatókkal. Most már tudjuk, miért volt rosz-
indulattal a rézbőrüek iránt. 

— Hát akkor mit akar? 
- Nem illik azt hölgynek megmondani. 

— Jól van hát — mondta Péter kissé inge¬ 
rülten. - - Tinker Bell talán megmondja. 

- Oh igen, Tinker Bell meg fogja mon¬ 
dani, a neveletlen kis teremtés — vágott vissza 
Vendi elkeseredve. 

Tink, a ki ezalatt a budoárjában hallgató-
zott, valami szemtelenséget mondott erre. 

— Azt mondja, büszke rá, hogy neveletlen — 
tolmácsolta Péter. 

Hirtelen jutott eszébe valami. 
- Tink talán szeretne az anyám lenni ? 
- Ostoba szamár! - - kiáltott Tinker Bell 

feldühödve. 
Olyan gyakran mondta ezt, hogy Vendi már 

megértette tolmács nélkül is. 
— Csaknem igazat adok neki, — porolt 

Vendi. 
Képzeljék, Vendi porolt. De hát nagyon el 

volt keseredve és nem igen volt róla sejtelme, 
mi fog történni még reggel előtt. Ha tudta 
volna, nem porolt volna. 

Egyikük se tudta. Talán jobb is, hogy nem 
tudták. Tudatlanságuk egy utolsó vidám órát 
szerzett nekik s miután úgy esett, hogy ez volt 
utolsó órájuk a szigeten, örüljünk, hogy volt 
benne hatvan vidám perez. Daloltak és tán-
czoltak hálóruhájukban. Volt egy elragadóan 
fülbemászó nótájuk, a melyben úgy tettek, 
mintha megijedtek volna saját árnyékuktól. Nem 
is sejtették, hogy nemsokára árnyékok fognak 
reájuk borulni, melyektől igazi félelemmel fog¬ 
nak visszariadni. (Folytatása következik.) 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Feketeország. Földes Imre, kinek eddig csak a 

színpadról ismerte a nevét a közönség, most re¬ 
génynyel próbálkozik. Nem kell nagyon sokat el¬ 
olvasni a regényből, hogy rájöjjön az ember, miről 
van itt szó: a regényforma csak ürügy arra, hogy 
az iró közölhesse velünk kíméletlen kritikáját mai 
közállapotainkról. Szatirikus irányregényt akart 
'irni, különösen a klerikálizmus ellen, a mely ér¬ 
vényesíti befolyását nyilvános életünk minden ügyé¬ 
ben, közben hivatalos világunk lelkiismeretlenségét, 
léhaságát, korrupczióját is ostora alá veszi még egy 
sereg más mindenféle dolgainkul együtt. Ez persze 
egyáltalában nem volna hiba, sőt mai viszonyaink 
között érdemszámba menne az a bátorság, a mely-
lyel az iró fellép, ha irói erővel párosulna. A hiba 
ott van, hogy a regény inkább egy nagyon köze-

_pesen megirt pamflet, nincs benne irói igazság, 
nem tudja megeleveníteni sem az alakokat, sem a 
környezetüket, mindössze csak történetformába erő¬ 
szakolja az antiklerikális lapok mindennapos frázi¬ 
sait, melyek napról-napra gondolkodás nélkül han¬ 
goztatva, elvesztik, a mi igazság eredetileg volt 
bennük. Nem bánnók, ha kritikája elfogult és igaz¬ 
ságtalan volna, ha torzító tükörben mutatná be 
viszonyainkat, — csak volna szatírájában elmés-
ség, sugallná a haragját meggyőződés és ne érez¬ 
nék benne mindig a szenzáczióra dolgozás szándé¬ 
kosság. Azok az alakok, melyeket a történetben 
felvonultat, valamennyien papirossal vannak bélelve, 
a hogy mozognak, gondolkoznak, cselekszenek, az 
mind elárulja, hogy dróton járnak — és hogy az 
iró vajmi kevéssé ismeri azt a társadalmi kört, a 
melyet olyan rikító szinekkel igyekszik rajzolni. 
Naivitásokat követ el, hamisan rajzol és hamis 
páthoszszal beszél. Ezzel aztán elvész egész súlya, 
nem tudunk neki hinni és nem tud kapcsolatba 
lépni még azzal az olvasóval sem, a ki pedig egy 
nézeten volna vele és szívesen fogadná ennek a 
nézetnek kifejtését, ha csak valamennyire irodalmi 
formában és irodalmi eszközökkel volna megcsinálva. 
Csodálni kell, hogy egy iró, a ki színpadi munkái¬ 
ban ha egyebet nem, de a közönségre való hatás 
iránti élénk érzéket mutatott, regényben ennyire 
elvéti a dolgát. 

Zaránd vármegye. A mai fiatal nemzedék már 
liirből is alig ismeri az egykori Zaránd vármegyét, 
mely a maga kicsiny területével Arad és Hunyad 
megyék között feküdt s valamikor történeti sze¬ 
repet játszott, különösen a román lázadások ide¬ 
jén : innen indult ki a Hóra és Kloszka fölkelése 

SvSTaffettet 

Tetet árulu •«» vám-mi 

Tw^SSnínSH^Uíjdon^^ 
fehér, vagy színesben: Taffetas, Changeants. 
Faponnés, Crépe de Chine, Duchesse, Lcossais, 
Eolienne, Mousseline 120-cm. széles, méterje 
K. l.20-tól kezdve, Bársony és Plüs ruháknak, 

m és blúzoknak stb,, valamint blúzok éa ruhák 
" valódi svajczi hímzéssel b&tUV *K7APJu, 

•vászon, éa selyemben. 
Mi csakis kezeskedett szolid •elyemiEö-_^ l-,- v»—»w AOXIUB&UUOVV BBUAIU •eiyennEO-

ulunk, hözvettenül magánvevöknek, postaköltség, 
-T7s .am-mentesen a lakaiba. — (Dupla levélbélyeg.) 
Schweizer és Társa, Luzern U23 (Svajcz) 

Selyemszövet-kivitel — Kir. üdv. uUlitik. 

AZ ÖREGEM 
is mindig azt mondta, hogy szeplök elűzésére, valamint 
finom, puha bőr és fehér teint elérésére és megóvására 
nincs jobb szappan, mint a vilaghirn «Steckenpferd» 
liliomtej-szappan. Védjegye iSteokenpferdi, készíti 
Bergmann A Co. ozég Tetsohen a/E. — Kapható min¬ 
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszertár- a minden e 
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 fillér. — Hasonló¬ 
képen csodálatosan beválik a Bergmann-iéle tManerai 
liliomtej-krém fehér AB finom női kezek megóvá¬ 
sára, ennek tubusa 70 fillérért mindenütt kapható. 

Ridikül finom bőráru 
ffi Papek József 

Cement-fedőcserép-gyártó gépek, 
Beton-ürtömb-gyártó gépek, 
Cement-falazótégla-gyártó gépek, 

Ifi csatornázási alapcsövek. 
fl Formák: betonoszlopok stb. gyártá-
fl' sara. Kotorok. — Hengerművek. 
V Betonkeverőgépek. — Czement-

m' lapsaftolók. 
l Dr. GASPABY & (tomp. gépgyára 

M Markranstádt, Leipzfg mellett 
• ' Kérjük gyárunkat meglátogatni. 228. siámu ár-• ' jegyzék ingyen. 

nek kedves sorozatát, Sebők Zsigmond Dörntögö 
Dömötör Királyhágón túli utazását. Gyula bácsi 
a világító gombákról ir érdekes czikket (képpel), 
a világ legszebb meséi rovatában egy szép orosz 
mesét olvashatunk, Elek nagyapó kedves mesét 
mond, Tliirring Gusztávné kis állat-mesét. Zsiga 
bácsi mókája,' Szemere György regénye, a kis 
krónika rovat közlései a háborúról, a rejtvények, 
szerkesztői üzenetek egészítik ki a szám gazdag 
tartalmát. A "Jó Pajtást-i a Franklin-Társulat 
adja ki, előfizetési ára negyedévre 2 korona 
50 fillér, félévre 5 korona, egész évre 10 ko¬ 
rona, egyes szám ára 20 fillér. Mutatványszámot 
kívánatra küld a kiadóhivatal. (IV. kér. Egyetem-
utcza 4.) 

Új könyvek, 
Feketcorszátj. Regény, irta Földes Imre. Buda¬ 

pest, Dick Manó kiadása; ára 4 korona 50 fillér. 
Képek az egykori Zaránd vármegye földjéről. 

Irta Gáspár Átmin. Kolozsvár ; ára 2 korona. 
Selmeczi bws-dalok, Fordította Révai Károly. 

Ára egy korona. Nagybánya, Kovács Gyula kiadása. 
Bartha Miklós összegyűjtött munkái. Ötödik 

kötet, politikai czikkek. Budapest, Benkő Gyula 
bizománya; ára 48 korona. 

Általános zenetörténet. Irta Lavotta Eudolf, 
Budapest, Németh József kiadása; ára l -50 K. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : BILLITZ ADOLF 

volt negyvennyolczas honvéd, 90 éves korában 
Budapesten. - WAI/TEB Pius, 82 éves korában 
Budapesten. — PODEUZSIK GYULA, 73 éves korában 
Ecser községben. • TILL GUSZTÁV somogyszili 
földbirtokos, 70 éves korában Somogyszillben. — 
EDEB ÖDÖN, Kassa város polgármestere, 69 éves 
korában. — Szigeti BABTHOS ZSIGMOND nyűg. pénz¬ 
ügyigazgató-helyettes, 68 éves korában Nagybá¬ 
nyán. — CSBBMÁK MIHÁLY, 67 éves korában Ara-
nyosmaróton. - - Bárcziházi BÁBCZY BALÁZS, 61 
éves korában Páczinban. — HEBVAY LAJOS, 72 éves 
korában Budapesten. — KAPÁS J. ABNOLD, a füleki 
szentferenczrendi rendház főnöke, vármegyei bizott¬ 
sági tag, 60 éves korában Füleken. - - Nemes 
BUDINSZKY EBNÖ, az Első Magyar Általános Bizto¬ 
sító Társaság műszaki felügyelője, Kolozsvár város 
főmérnöke, a Medsidje-rend lovagja, 59 éves korá¬ 
ban Budapesten. - - DOBÁK FEBENCZ, 57 éves korá¬ 
ban Budapesten. - - MIHÁLOVITS JÓZSEF kereskedő, 
55 éves korában Új f utakon. - - POGACAB ALAJOS 

kiváló bor- és 
litMumos 

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

Kapható ásványvlzkereskedésekbsn és 
gyógyszertárakban. 

s a szabadságharcai román lázadásnak is ez volt 
egyik legvéresebb tere. 1876-ban a törvény ezt a 
vármegyét feloszlatta, a két nagy szomszédos várme¬ 
gyéhez csatolta s azóta Zaránd vármegye történeti 
emlékké lett, legfeljebb ha régi területén él még az 
emléke. Gáspár Ármin most egy könyvvel akarja 
az eltűnt vármegye emlékét föleleveníteni. Csupa 
kisebb czikk van a könyvben Jankuról, a román 
vezérről, az 1848-ban lemészárolt Brády-családról, 
a gajnai leányvásárról, egyéb érdekes események¬ 
ről, különlegességekről, anekdotás dolgokról, me¬ 
lyeknek Zarándmegye volt a színhelye. 

Selmeczi burs-dalok. A selmeczi diákok régi né¬ 
met dalait összegyűjtötte Révai Károly, s magyarra 
lefordítva kiadta egy kis füzetben. Nyilván nem 
annyira irodalmi czólt akar ezzel elérni, mint 
inkább kedves emléket adni azok kezébe, a kik 
valamikor a selmeczi akadémián töltötték fiatal 
éveiket s szeretettel és élvezettel gondolnak vissza 
az ott töltött éveikre, hangos, sörös mulatságaikra, 
elérzékenyüléseikre, szerelmes hangulataikra s 
szívesen dúdolgatják ma is az egykori nótákat. 
A kis könyv erre a czélra nagyon jó, mert a 
német szövegű nótákat dallamosán, éneklésre al¬ 
kalmasan adja vissza, jól hozzáalkalmazva az 
eredeti nótákhoz. 

Bartha Miklós munkáinak most jelent meg 
ötödik kötete, mely politikai czikkeket tartalmaz, 
a legváltozatosabb tárgyakról, az 1896- 1897. 
évekből. Akkori politikai életünk egy érdekes 
publiczista világításában, mint valami kaleidosz¬ 
kóp-kép vonul el ezekben a czikkekben, mert 
Bartha Miklós hozzászólt napról-napra minden 
valamirevaló tárgyhoz, a mit a napi politika föl¬ 
vetett. Ebből a szempontból a rég elmúlt aktuali¬ 
tásokról szóló ujságczikkeknek ma is megvan az 
érdekességük. 

Általános zenetörténet. Lavotta Budolfnak 
egy kis könyve jelent meg ezzel a ezímmel a 
Zenetudományi könyvtár czímű vállalatban. A kis 
könyv igen használható vezérfonal olyanok részére, 
a kik első tájékozást keresnek a zene történetére 
vonatkozólag. Böviden, világosan tárgyalja az ide¬ 
tartozó óriási anyagot, lehetőleg népszerűén, úgy 
hogy a laikus zenekedvelő is hasznát vehesse, -
a zenével hivatásszerűen foglalkozókat pedig bő 
bibliográfiai adatokkal elégíti ki. A zene történetét 
19iMi-jg viszi, — a legújabb áramlatokkal és je¬ 
lenségekkel már nem foglalkozik. 

A «Jó Pajtása, Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja legújabb számába verset Lam-
/>i''rl/t Géza irt, Nagy Endre folytatja Pnityi meséi-
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QPUII M TCC ÁPflOT Szinye-Lipóczi Salvatorforrás-vá 
Eb A b U b l Budapest, V., Rudolf-rakpart 

'állalat, 
8. 

valódi 

KAUCSUK-CIPŐSAROK 
DOBOZA, 

MINŐSÉGE: 
ARANY 

Dr. Miszné 
füzöterme 
Bpest, IV., Váci-n. 7 .1 . em 
Telefon 142—45. szám. 
Ajánlja kizárólag mérték után 
készöld 
szabadalmazott 
halcsontnélküli 
fűzőit. 
Ismertet) árjegyzék díjtalan. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyárésfőnzlet: A Mváro. . ! .« é . legrégibb 

Vm Rarftss n 85 o«lpketi»«titA,vegirtÍB»tltö 
UL.N 8-n.Sa. i . kelméiért* gyirí inte.ete. 

Fiókok: n.. *8-ntc» a7. IV., E.kfi-nt 6. IV, Ke osk.méti-
ntosa 14 V., Harmlnczad-n. 4. VL, Terés-körnt 
* _ • * • Andrá«sy-ut 16 . vm. . Jóisef-kömt S. 

épies hímzések 
blúzokon, gyermekruhá¬ 

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

Országos lagyar Háziipari Szövetség 
Budapest, IY. kér., Kígyó tér 1. szám. 

elsó'osztályu cs. és kir. fó'konzul, Laibakban. — Dr. 
EOSEE GXULA magyarkanizsai városi főorvos, Ma¬ 
gyarkanizsán. — NEMES SÁMUEL, a gyulafehérvári 
törvényszék elnöke, czímzetes kúriai bíró, Gyula¬ 
fehérváron. - - SCHBEIBEE JÓZSEF államvasuti fő-
ellenőr, Budapesten. GYURKOVICS ISTVÁN, az 
Országos Középponti Takarékpénztár tisztviselője, 
37 éves korában Budapesten. - - EÁBELY BÉLA 
rimaszombati állatorvos, 35 éves korában Rima¬ 
szombatban. — SZENTOÍÖRGYI JENŐ, 31 éves magán¬ 
hivatalnok, Budapesten. - - KOBMOS LAJOS kiadó¬ 
hivatali tisztviselő, 33 éves korában Budapesten. — 
EOBICSEK GÁBOR Budapesten. - - Dr. NAGY GÉZA 
ügyvéd, 29 éves korában Budapesten. - - VANSZÁK 
GYÖRGY, a Eozsnyói Takarékpénztár igazgatója, 48 
éves korában Eozsnyón. 

FITTLER IMRJÉNÉ, szül. trázsi TrázsY Mária, Fitt-
ler Imre kúriai tanácselnök neje, 63 éves korában 
Budapesten. — MÁRIÁI VIKTÓRIA Orsolya-rendi apá-
cza, családi nevén Lipcsey Karolina, a kassai 
Orsolya-rendi apáczák fejedelemnője Kassán. -
Özv. GALAMB LAJOSNÉ, szül. Frick Anna, 75 éves 
korában Budapesten. - - Özv. czegei gróf WASS 
ADÁMNÉ, szül. kénosi Sándor Berta, 84 éves korá¬ 
ban Czegén. - - LEHOTZKY JÁNOSNÉ, szül. Klado-
vics Mária, 72 éves korában Királylehotán. -
Özv. BÁRÁNY SÁNDORNÉ, néhai Bárány Sándor alsó¬ 
karaszlói tanító neje, 57 éves korában Alsó¬ 
karaszlón. - - Özv. STIGLICZI JÓZSEENÉ, szül. Schil¬ 
ler Polin, 83 éves korában Zoborujhegyen. -
Báró EOTHSCHILD GUSZTÁVNÉ a laverói kastélyban 
Chantilly mellett. - - SCHEIBER GIZELLA Budapes¬ 
ten. — AMBKÓ GYULÁNÉ, szül. Varga Ilonka, 40 éves 
korában Lőcsén. - - Özv. Turchányi és theresz-
tyenfalvi TURCHÁNYI GYUXÁNÉ, szül. egregi Horváth 
Anna, 72 éves korában Kecskeméten. - - SAJÓI 
ZINKA, Sajói Mán Gábor földbirtokos 17 éves 
leánya. 

EGYVELEG. 
* A teljes egyenlőség hazája. Braziliában, a 

nagy délamerikai köztársaságban senkinek nincsen 
semmiféle czíme a neve előtt. Eddig azok, a kik 
valamely főiskolát végeztek, doktori czímet kaptak. 
Most egy kormányrendelet ezt is eltörülte, nehogy 
a doktori czím különbséget tegyen az állam pol¬ 
gárai közt. 

A modern t echnika sohasem pihen. Meg¬ 
levő gépeken folytonos újításokat, teljesen új szerke¬ 
zeteket, munkafolyamatokat teremt, melyek lehetővé 
teszik, hogy az előbbinél jobb és olcsóbb árúk állít¬ 

tassanak elő. Az ipar ezen folytonos fejlődéséből külö¬ 
nösen nagy rész jutott a homokértékesitósnek. Ter¬ 
mékei, minők: czementfedőoserepek, belonürtömbök, 
czementfalitéglák, padlólapok, alag- és csatornázási 
csövek, lépcsőfokok, betonoszlopok stb. a tökéletes-
bitett berendezések által az előállításhoz verseny¬ 
képessé alakultak. A hatóságok a szakszerűen elő¬ 
állított czementárnk előnyeiről meggyőződést szereztek 
és ma már sok helyt maguk használják fel. Szak¬ 
szerű gépek és formák tökéletesbitése körül különös 
nagy érdemeket szerzett a Dr. Gaspary & Co. Mark-
ranstádt, Leipzig melleti czég és gépgyár. Az általa 
gyártott gépek termékei minden tekintetben minta¬ 
szerűek és előállításban jutányosak. A mm. 228. számú 
és fModern építőanyagok czimü brosúrájában a czég 
a czementárúk Dr. Gaspary-gépeken való előállítását 
részletesen tárgyalja. Csinos képsorozatok mutatják, 
hogy a gépek termékei mikép használtatnak fel az 
egész világban. A brosüra utasítással is szolgál arra 
nézve, hogyan lehet a rendelkezésre álló homokot, 
kavicsot, kőtörmeléket, salakot -stb.-t czélszerüen fel¬ 
használni és értékesíteni. Érdeklődőknek a tanulságos 
kis íüzetecske kívánatra díjtalanul áll rendelkezésére, 
miért is mindenkinek ajánlhatjuk, hogy ez irányban 
az emiitett czéget megkeresse. 

VezetéUnélküli lámpa. A legideálisabb vilá¬ 
gítási eszköz a Wiktorin-lampa. Saját érdekében kér¬ 
jen díjtalan ismertetést Wiktorin és Társától, Buda-
peat, VIII., Baross-utcza 1. 

Őszi ének. Ebben a versben igazán nem dolgozik 
egyéb, mint egy kis routine, — egyébként nem mond 
senkinek semmit. 

SAKKJÁTÉK. 
2821. számú feladvány Dr. Schwede O.-től. 

BÖTÍT. 

ftbodefgh 
VILÁGOS. 

Világos indnl és a Harmadik lépésre mattot ad. 

Szerkesztői üzenetek-
Ruszkiczabánya. Múltkori ruszkiczabányai közle¬ 

ményünk kiegészítéséül megemlítjük, hogy a ruszki¬ 
czabányai vssgyárat Maderspach Károly alapította, 
mint a «Hoffmann testvérek és Maderspach Károly* 
czég igazgatója s ő építtette és helyezte üzembe ott 
az első nagy vasolvasztókat, öntödét és műhelyt. 
Ugyancsak Maderspach Károly látta vendégéül Busz-
kiczán Ferenczy István szobrászt, mikor a márvány¬ 
bánya ügyében ott járt s e barátság emléke az a két 
szobor, mely Maderspachot és vértanusagáról híres 
nejét ábrázolja. 

Nagy tivornya. Színésznő lettél. Az egyik mondva¬ 
csinált nótaszöveg, a másik szentimentális stamm-
buch-vers. 

Autogramm gyűjtő. Gorkij Maxim úgy tudjuk, 
Capri szigetén lakik. A többi czímeket megtalálhatja 
a «Budapesti Czím és Lakáojegyzékben.» 

Halottak napján. Halottak városából. Csinált virág 
mind a kettő, az alkalom szülhette, nem a belső meg¬ 
indulás. 

Az ákácz regéje. Avultas, szentimentális forma, 
mely ma csak igen-igen kitűnő feldolgozásban kelt¬ 
hetne hatást, már pedig ezt erről igazán nem lehet 
elmondani. 

KÉPTALÁNY. 

A € Vasárnapi Újság* 40-ik számában megjelent 
Lassan jár az Isten malma, képtalány megfejtése 

de nagyon jól őröl. 

Felelős szerkesztő: Uoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Varmegye-n. 11. 

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

Október hó 2O-tól november hó 2O-ig. 
tart a 2. évi 

levélpDpTtiónflp 
SZÉNASY BÉLA 

(Kossuth Lajos-

CS. ÉS KIR. ÜDV. SZÁLLÍTÓ 
levélpapi rá ruha zabán 

Bpesten , IV., Ferenciek-tere 9 . utczai oid.ro 
Olcsó különlegesség! Családi összeállítás! 
3 különböző színű és nagyságú doboz ára 5 korona. 
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ORSZGOS 

(Rózsavölgyi 
félem. 

előfizetés! 
Minden újdonság azonnal kapható 

Házhoz it szállítjuk! 'Kölcsönöz vmekre 
Tessék tájékoztatót kérni! 

Joseí Winkler & Söhne 
bőrönd-táskák és 
bőráru specialisták 

Wien, T/^Hinnnelpfortgf. 7. 

Az ország 
legelőnyösebb 

ékszer, óra, ezüstnemú 
és iparművészeti tárgyak 

beszerzési forrása. 
Készpénz és angol remis/. 

részletfizetésre is. 
Budapest, IV., Kigyó-tér 5. és vidékre választékot küw i 
Kolozsvár, Mátyás király-tér Í3. Árjegyzék ingyen. 

Sárga János 
császár és királyi udvari szállító 

ékszerese és műótvös 

Legdivatosabb 
karpereez órával. 

14 karátos arany 
14 « i bőrszíjjal.. 
Ezüst bőrszíjjal 

90 K. 
28 • 
16 t 

. 14 • 

Előkelő! Tartós! 
Versenynélküli árak! 

Katalógus ing-yen és bér¬ 
mentve. Azonnali szállítás. 

elmec cz.ei*Kezer 

picinek 

k i m a g a$ l ó î mtrfef fjeiéi 
" 

Nagy választék 
bel- és külföldi 

Pl 
Minius Jakab 

tapéta raktáraiban 

Budapest, Rákóczi-öt 6. 
a Bazár-udvarban. 

TOLLAK 
Legelőnyösebb be¬ 
vásárlási forrása: 

Magyar Kereskedelmi 
Vállalat, Miskolcz 4. 
Tessék árajánlatot k é r n i ! ! ! 

SERAIL 
pipere-
különle¬ 
gességei 
kipróbált, közkedvelt és igen elterjedt szerek- — Seraí l -
arczkenőcs kiváló hatása szeplő ellen, az arczot fehé¬ 
ríti és bársouypuhává teszi. Eis tégely 7O fillér, nagy 
tégely l korona 4 0 fillér. — Sera l í - créme nappali 
használatra l korona. Serall-hajszesz hajhallás és 
korpaképződés ellen. Kiváló hatása. Hajnövést elősegíti. 
l üveg l korona 5O fillér. — Sera i l -puder . Kitűnő 
pipere-poi fehér-, rózsa- és créme színben, l doboz l K. 
Serai l -szappan l drb 6 0 fillér. — V a l ó d i epeszap¬ 
pan l drb 8O fillér. — Serail-azáj viz l üveg K 1.5O. 

Kapható Török Józse f gyógyszertárában Budapesten és 
R o n o y a y Matyá* gyógytárában, A r a d Szabadság-tér. 

A természnttudományok 
minden ágának haladá¬ 
sáról népszerűén, cse¬ 
vegő módon tájékoztat a "DARWIN" 

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

Előfizetési ára egész évre 10 K. Kérjen mutatványszámot! 
Budapest, VI., Aiidrássy-út 60. sz. 

ANYÁK FIGYELMÉBE!! 
Gyermekek elismert, legkiválóbb tápszere a 

Phosphatine Faliéres, 
Igen kellemes Izll, könnyen emészthető, a fogzást 
megkönnyíti és biztosítja e rsnntrenilizer fejlődését. 

Egy nagy doboz (elegendő 3 hétre) ára 3 kor. 80 fill. 
Fő-
raktár: szertára 

Bpest, V., Szabadság-tér (Nagy Korona-u. sarok.) 
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Versenyen kívül! 
Nélkülözhetetlenek az én hires faliszőnyegeim kétol¬ 
dalú, nehéz minőségekben sokféle pompás mintával 
és pedig papagály, hattyú, kutyák és menekülő dámvad. 

Egy ritka alkalmi 
vétel folytán ab-
bán a kellemes 
helyzetben va¬ 
gyok, hogy 2 m. 
hosszú és 130 
cm. széles nehéz 
flanell takaró¬ 
kat drb-onként 
2 korona 30 fillér 

árban szétküldjek. Az ismert finom különleges 
Sahara-takaró drb.-ként K 3.50. 
Egész különleges szenzáció 

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

ÉSZAKISARK-TAKARÓIM 
ára darabonként csak K 5-80. 

Egyúttal ajánlom prima Smyrna-utánzat-Salon-
szönyegeimet 

140 cm. széles, 200 cm. hosszú korona 8.— 
160 « « 250 « t « II.— 
200 « . 300 « « t 15.— 
250 . . 350 . « « 26.— 
Agyelő, lia^nló anyagból drb.-önként 2 kor. 

Ár és minőség konkurenczia nélkül. Szétküldés utánvéttel. 
Nem tetszés esetén becserélem, vagy a pénzt visszaküldöm. 

ÁRÚSZÉTKÜLDÉSI HÁZ GUSTAV STERN 
vorm, Handels- u, Produktivgesellschaft GÖDING No VI. 

Illusztrált katalógus ingyen és bérmentve, 
l OK.-ás vételnél l elegáns cigaretta tárcza ingyen. 

iiniiiiiiiiiinininiiH un 

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

6YÜ1Ö1CSFACSEIETÉK 
Sétányfák, díszcsernek,tűlevelűek, kéri- ' 
tésnövények, bogyogynmölCoúek sto. 

Á N Y 0 K, 
^—* - M-^mr^a^ft M» " «L . " ii -f i i • • i ' 

(I. sima áru) európai éa amerikai sima 
gyökeres vetiiók. Oktató diszarjegyzék , 

kívánatra ingyen. 

Tisz ta a lumín ium, szép, egészséges és tartós 

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

Ára komplett 4 0 korona. 
1-ía 
1 
1 
l 
l 

:éklOcnijl lábas 12cm i l tojássülő 
H 
Hl 
IS 
20 

l omeletlsülő 
l le serpenyő 
l fedő 12 cm 

11 fedő lő cm 

• 20 
1 pecsenyesütő 
l.ökörszemsütőísz. 

i átnyomósiila 
l merő 
l habverő 
1 cilromnyomó -r ...,..,,!,, i curomnyomo 

K • |1 > 20 » l • U • l.ökörszemsütőisz. lleasiüró 
Hozzá állvány keményfából darabja 6 korona. 

Nagy konyhakészlet, TT fii") 
neaéz min. II. ábra szerint •**• " " 

Urasági konyhakészlet 
különösen nehéz min. I I I . 

Tiszta alumínium 
Fazék. 

Tiszta alumínium 
Lab»a. 

l liter K l -70 
V/f liter. K 2-20 
2Vi liter : _ K 2-70 
3J/« liter K 3-60 
5 liter_ K 4'50 

Tiszta alumínium 
Tojássütő. Tiszta alumínium 

fedő. 

K 1-20 
K 1-50 
K 1-80 
K 2-20 

_ K 3-— 

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

12 cm K — 65 
14 cm K —-80 
16 cm K l — 
18 cm K 1-20 

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

NAGY KÉPES ÁRJEGYZÉK. 
I. oizt. Háztartási cikkek. 

II. out. Asztalkészlet, evőeszközök, 
lil. otzt. Utazási él turistacikkek. 
IV. oszt. Ajándéktárgyak és újdonságok. 

A keblek fejlesztésére és erősítésére a 
Pilules Orientales 

A mostani divat a karcsú alaknak hódol, különösen a 
mi a derekat és csípőt illeti. Hogy azonban jobban szorítsa, 
3e vékonyabbá tegye a derekat, a fűzőt alul hosszabbították, 
ellenben a felső testnél egész szabadon hagyták. Most tehát 
jobban mint valaha, szükséges egy szép, jól kifejlődött kebel, 
de a mellett kemény, ruganyos, miután nincs alátámasztva, 
az elegáns nő alakja megkívánja, hogy kiegészítse a vona¬ 
lak harmóniáját. 

Tehát nem fölösleges ismételni 
a hölgyeknek, a kiknek keble nincs 
elegendő módon kifejlődve, vagy 
azoknak a sokaknak, a kiknek melle 
nem rendelkezik azzal a ruganyos¬ 
sággal, amelyet a mostani divat 
megkövetel, mm fölösleges megemlí¬ 
teni újból, hogy egyedül a Pilules 
Orientales adják meg az ideális 
keblet, a mely elegánsan harmonizál 
a derék karcsúságával. 

Hatnak különösen az emlőkre, 
a melyet kifejlesztenek és természe¬ 
tesen keményítenek, olyan tulajdon¬ 
ságoknak, köszönve, a mely kizáró¬ 
lagosan az övék (Pilules Orienta¬ 
les). Azon hölgyek száma, akik a 
Pilules Orientalesnek köszönhetik a 
gyönyörű mellet, nagyobbodik nap¬ 
ról-napra és hálájuk kitűnik dicsérő 
leveleikből, a melyeket — hivatali 
titok akadályoz abban, — hogy tel¬ 
jes szövegükben közöljük, de a me¬ 
lyek a Pilules Orientales elvitatna 
tatlau hatásának őszinte és auten 
tikus bizonyítékai. • - •_• i 

így ir például de 0 . . hölgy 
Teljesen meg vagyok elégedve azon 

eredménynyel, a melyet elértem a Pilules 
Orientalessel. Legyen biztosítva, miszerint 
falamat fogom Önnek tanúsítani, s hogy 
hogok jó és jól erdemeit reklámot csinálni 
az Ön pilulái részére. 

[Mme de C . . . rue Bayen, Paris. 
És a másik: 

Vram 
A Pilules Orientales nagyon jót tesznek és kösznnei ezekeri, látom 

örömmel azon beeséseket lassan eltűnni, a melyek körülvették keblemet. 
Most már nem esem kétségbe, hogy szép keblet fogok visszakapni, a melyet 
több év óta elvesztettem. 

Louise M. . . rue Franklin, Passy 
A Pilules Orientales használata által csodálatosan meg" 

telnek a fiatal leányoknak épp ügy, mint azon hölgyeknek' 
kiknek keble tökéletlenül van kifejlődve vagy száradtság és 
betegségbea szenvedett. 

Gyenge egészségű és szervezetü egyének is bevehetik 
azokat, a hogy a következő két kivonat mutatja 

Vram l 
25n nagyon meg vagyok elégedve a Pilules Orientales-sal, a melyek 

M, 
Mille G . . . piacé St.-Pierre, Tonneins. 

Vram l 
A barátnőm, a kivel megismertettem a Pilules Orientalest, nagyon 

meg van velük elégedve. Sőt gnomorgörcsel voltak, a melyek eltűnteit. 
L. V. . . rue Couraye, Oranville. 

semmi sem jöhet, 
így a Pilules Orientales nem ártanak soha sem az egész¬ 

ségnek, sem a gyomornak. Különben kizárólag ártatlan és 
jótevő anyagokat tartalmaznak, s nem vészelj és szereket, mint 
arzén vagy más és soha nem merült föl panasz 30 év óta, a 
mióta minden országbeli hölgy és fiatal leány használja. 

Az orvosok maguk elismerik érdemét és rendelik pácien¬ 
seiknek, a mit a következő levél bizonyít: 

Uram l 
Tovább is rendelem a kitűnő Pilules 

Orientales produktumot az én páetiensetm-
nek és örömmel kijelenthetem önnek, hogy 
ennek számos sikert köszönhetek. 

Dactor G . . . A N . .. 
(Loire-lnféricure.l 

A kezelés jó hatása azonnal 
kifejezésre jut és tökéletes lesz a 
hatás a hónap alatt, sőt gyakran 
néhány hét alatt, ahogy a követ¬ 
kező két levél mutatja: 

Uram! 
U nap óta szedem a Pilules Orlenta' 

lest e's már megelégedettséggel meglepő ered¬ 
ményt veszek észre. 

Mme H. . . L . . . rue Condart, 
Marseille. 

Vram l 
Ezennel sietek önnek gratulálni Pilu¬ 

les Orientaleseért, a melyet jobban lehetne 
esodapilulának nevezni, hogy egyetlen üveg 
elegendő volt, hogy eltüntesse mellhorpa-
dúsaimat, a mely keblem mindkét oldalán 
volt.. Most gyönyörű keblem van. Az én 
puha mellem megkeményedett, 9 én ÓM ön 
Piluláitól el vagyok ragadtatva. 

Mme A . . . L . . . Vevey (Suisse). 
Itt félbeszakítják a czitáláso-

kat, a melyek a Pilules Orientales 
hatását mutatják, a melyek nem en¬ 
gedik összetéveszteni egyikével sem 
azoknak a nemes reális szereknek, 
amelyek napról-napra megjelennek. 

Itt félbeszakítjuk a czitálásokat, a melyek a Keleti Pilu-
lák hatását mutatják, melyek nem engedik összetéveszteni 
egyikével sem azoknak a nem reális szereknek, amelyek nap¬ 
ról-napra megjelennek. 

így tehát nagyságos asszonyom, bájos kisasszonyom, ha 
Ön javítani akarja az Ön keble esztétikáját, ha melle nem 
elég kiterjedt vagy kemény, ne habozzon a «Pilnlep Orientalest-
hoz folyamodni. Néhány hét ..alatt az Ön legkedvesebb óhaját 
teljesítve fogja látni és így Ön..nem fogja legszebb derékkal 
megáldott, barátnőjét irigyelni. Ön meg lesz lepetve és elragad¬ 
tatva az Önnél teljesült gyors átalakulással. Ha óhajt bővebb ' 
értesítést, egy kis brosürát, amely számtalan köszönő-levelet 
tartalmaz, ügy egyszerű kérésére díjtalanul küldjük. 

Könnyű, diszkrét kezelés. — Állandó eredmény körül¬ 
belül két hónap utón. 

Egy üveg iFilnles Or ien ta les . ára, használati utasí¬ 
tással együtt 6-45 postautalványon való beküldése ellenében, 
vagy K 6-75 utánvéttel. 

J. Ratie, Pharmacien, 5 Passage verdeau Paris. Egvedüli 
főraktárosok Ausztria-Magyarország részére: Török József 
gyógyszerész, Budapest, VI. kér., Király-ntcza 12. sz. és 
Pharmazeutische Agentur, Wien, XII. Bez., Teiohacker-
gaase 5, 

Nem az ár, hanem a jó 
minőség teszi olcsóvá 
az árut! Jótállás mellett kitűnő vászon¬ 
áru, háztartási csélokra és menyasszonyi 
kelengyékre. 6 darab erős fonalu vászon 
ágylepeilö varrat nélkül, szegélyezve!50/20U cm. 
14 kor. — 6 darab erős vászon ágylepedö var¬ 
rat nélkül, szegélyezve 150/225 cm. 15'7O kor. 
G darab finom fonalu vászon ágylepedö var¬ 
rat nélkül, elsőrangú minőség *18'50 kor. 

A g y l e p e d t i i m a l e g j o b b k e n d e r -
fonássa l v a n n a k keresztülszőve. 

l darab 24 m. rumburgi vászon. 80 cm. széles 13 kor-
elsőrangú minőségben 15 kor. l darab 21 m. sifTon "Hó-
árvácska", 80 cm. széles K 13'5O, elsőrangú minőség K lö'SO. 
Jótállással tiszta len damaszt-törülköző, gyönyörű minták 
kai tuczatonkint 50-110. cm K 7'SO, 56—120 cm. K 10'—, 
60—130 cm. X 14'—. .Tótállással tiszta len konybakemlök 
50-110 cm. K 7'SO, 55—115 cm. K O'6O. Jótállással tisztn 
len zsebkendők azsurral, vagy a nélkül K 5'—, 7'—, 10'— 
tuezatonkint. — Strapa zsebkendők K 2'20, 3'—, 4'— tucza-
tonként. — Jótállással tiszta len edénykendök 60—65 cm. 
K 4'4O, elsőrangú minőségben 70—70 cm. K 6'20 tucza¬ 
tonkint. Elsőrangú asztal- és kávégarniturák, feliér vagy színes 
(l asztalterítő fi szalvéta) K 6'— 8'—, 1O'—, 14'— készletenkint 
Hibátlan maradékok 8—15 m., métercnkint 50 f., 5 kilós csoma¬ 
gokban. Téli barkóit, flanellek, zelirek, Oxfordok, intettek, da¬ 
masztokat stb. legolcsóbban szállít az előnyösen ismert czóg . 

Emil Winfernitz, Nachod 
Küldés utánvéttel. Koczkázat kizárva. Meg nem felelöt visszaveszek 

Kocsiárucsarnok 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

A monarchia legnagyobb kocslraitára. Árjegyzék Ingyen. 

GIT gyógyforrás — (Beregmegye.) 
a gyomor, belek, hngyhóljug 8 különösen a 
légiősiervek hnrutos bántalmainál Igen jó ha¬ 
tára még akkor is, ha vénének esete forog fenn. 
Megrendelhető : EDESK.UTT L.-nál Budapesten 

és a forrás kezelöségénél Munkácson. 

;it-szappan 
70 fillér. 

Margit - pouder 
1 K 20 fill. 

ARGIT-
CRÉME 
a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, n/. 
egész világon el van terjedve. Páratlan hatásn 
szerencsés összeállításában rejlik, a bor azon¬ 
nal felveszi és kiváló hatása már pár óra le¬ 
folyása alatt észlellu'tő. Mivel a Margit-eremet 
utánozzák és hamisítják, tessék eredeti védjegy¬ 
gyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak ilyen 
készítményért vállal a készítő mindennemű 
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsír-
talán vegytiszta készítmény, a mely a kül¬ 
földön általános feltűnést keltett. Ára l kői 

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógyszertárban, illatszer- és drogua-üzletben. 

LIKÖR.RUM 
kitűnő niinőséflben, minden szak¬ 
ismeret nélkül házilag készíthető a 

Réthy-féle kivonatokkal, 
Részletes készítési utasítást és ár¬ 
jegyzéket kívánatra bérmeutve küld 

Réthy Béla Jiííl5; Békéscsaba. 

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

100 gyertyafény erősségű világí¬ 
tása ó ránk int átlag4fi'II.-be kerül 
Kívánatra árjegyzéket ingyen és bérmentve küld: 

Wiktorin és Társa 
Budapest, VIII. kér., Baross-ntcza i. szám. 

HIRDETMÉNY. 
- . . . 

Magyar királyi állami . 
huzási teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjátók i. uzi,i.y uu<.,o ~ 

és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek, 
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KÜLFÖLDI 
rendszer 

Nagy forgalom, 
kevés haszon! 

A valódi 

Diana 
krém 
szappan 
púder 
Ma már 

O U fillérért 
mindenütt kaphatói 

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

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

szál-3 koronás meg 
Htunk. 

Csak 

fogadjon el. 
Minden nőnek felhívjuk 

figyelmét a Diána-púder hasz¬ 
nálatára. Eredeti dobozokban 
50 fillérért mindenütt kapható. 

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

MAGÁVAL 
monda az orvos s ha ilyen 
períidens lesz, ki fogom dobni. 
De azért elárulja neki a nagy 
titkot, hogy az Erényi-Ichthyol-
Salicyl páratlan szer börbán-
talmaknál, különösen a hol 
viszketegséggel párosult bőr-
bántalmakról van szó. Kövér 
nők és férfiaknál a test külön¬ 
féle részein kipállások követ¬ 
keztében is nagyon gyakori a 
viszketegséget környékező kel¬ 
lemetlenségek. Az izzadás is 
egy kellemetlen ügy, mely na¬ 
gyon gyakori manapság és a 

szomszédok 

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

mulasztható az 

EréDyi-lcMliyol-Salicyl 
segítségével. Orvosok állandóan 
rendelik 3 koronás eredeti nagy 
.tégelyekben. Készíti • Erényi 
Béla gyógyszerész, Budapest, 
Károly-körut 5. sz. Kapható a 

gyógyszertárakban. 

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

C: 

Ezek jellemzik legjobban a 

Diana 
forgalmát. 

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

Legbiztosabb fájdalomcsil¬ 
lapító és első segítség a házban. 

Csak 

Dianát 
fogadjon el 4 4 f.-és üvegekben. 

h egész országban mindenütt kapható. 

ERÉNYI BÉLA 
gyógyszerész 

Budapest, Károly-körút 5. 

Postán legkevesebb 6 üveg 
szállítható^utánvét mellett. 

Minden üvegnek plombálva kell lenni, 

Fruüdin-Társulat nyomdája, Budapest. IV., Egyetem-utcza 4. 

Egy üveg Egy nagy üveg Egy lego. üveg 
DIANA- DIANA.- DIANA-

sósborszesz BÓsborszesz sósborszesz 

44 I.2O 2.5O 
fillér. korona. korona. 

4 5 , SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) H 
SZERKESZTŐ 

OITSY PÁL. BUDAPEST, NOVEMBER 10. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Yánnegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal : TV. Egyetem-utoza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
teltételek: i Egészévre _ _ 

Félévre « _— 
Negyedévre — — 

20 korona, 
1O korona. 

5 korona. 

A • Világkrónikát-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 

Külföldi előfizetésekhez a postaüag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

ezára. 

Bosznay István: Csorba-tó a Tátra-csúcscsal. 

A KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRSULAT TÉLI KIÁLLÍTÁSÁRÓL. 




