
955 VASÁKNAPI ÚJSÁG. 47. SZÁM. 1912. 59. ÉVFOLYAM. 

Jósét Winkler & Söhne 
bőrönd-táskák és 
Bőráru specialisták 

Wien, I/l.HImmelpfortg-. 7. 

Nincs vötlÉte! Nincs kanóca! 
. _ Semmi mwiyek közön fel m r t t tanatl 

Versenynélknli árak! 
Katalógus ingyen és bér¬ 
mentve. Azonnali szállítás 

Nagy választék 

Minius Jakab 
tapéta raktáraiban 

Rákóczi-ut 6. 
iazár-udvarban. 

ékszer, óra, ezustnemü 
és iparművészeti tárgyak 

beszerzési forrása. 
Készpénzes angol rendsz. 

részleifizetésre is. 
Sárga János 

császár és királyi udvari szállító 
éltszerész és műötvös 

Budapest, IV., Kigyó-fér 5. és vidékre választékot kúid i " 
Ezüst bőrszíjjal 16 

Legdivatosabb 
karperec* órával. 

karátos arany 90 K. 

Kloozsvár, Mályás király-Iér 13, Árjegyzék ingyen.. Aczéi 14 

CRLDERONI ÉS TÁRSR 
Szemüvegek s orrcsipte-
tők, arany, ezüst tek-
nőbbéka és double fog¬ 
lalattal. Színházi látcső¬ 
vek. Női nyeles tátcso-
vek. gyöngyház, teknős¬ 
béka és diszzománcz 
burkolattal. Prizmás lát¬ 
csövek, Zeiss- éB busch-

Budapest, V., 
Gizella-tér 1. 
(Haas-palota) 

féle színházi, tábori, verseny, utazási 
és vadászati czélokra. Diszes kivitelű 
lorgnettek, arany, ezüst gyöngyház, 
teknősbéka és diszzománczból. Ane-
roid és légsúlymérőket, finom szerke¬ 
zettel. Ablak-, szoba-, fürdő- láz- és 
diszes állóhőmérök. Stereoskop készü¬ 
lék. Teleskópok. Fényképészeti készü¬ 
lékek. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

MAGYARHON ELSŐ. LEGNAGYOBB ÉS LEGJOBB HÍRNEVŰ ÓRA ÜZLETE. 

.Blapiftatott 
&/ i8't7. -

*»>• 

Cfr 

ORAK.EKSZEREK 1D-évi jótállással 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

Képes árjegyzék bérir.entve. Javítások pontosan r--'« S 'Kilétnek. 

4 8 . SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) H 
SZERKESZTŐ 

OITSY PÁL. BUDAPEST, DECZEMBER 1 . 

Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Bgyetem-utcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
teltételek: 

{ Egészévre _ _ 
Félévre _ _ _ 
Negyedévre _ 

2O korona. 
1O korona. 
5 korona. 

A t ViUgkróniká*-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is egatolandó. 

DURAZZO KIKÖTŐJE. 

Avult deszkapadlókból ácsolt móló, melynek birtoka miatt világháború fenyegeti az emberiséget 

nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utoza 4. szám. 



958 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 48. SZÁM. 1912. 59. ÉVFOLYAM. 

Irta SzendeDárday-Olga. 
Egészen el voltam tompulva minden iránt, a 

mi előbb éltető elememet képezte. Nem tettem 
egyebet, mint fürödtem és eveztem. Ültem va¬ 
lami szikla tetején és a tengerbe bámultam 
órákig . . . Aphatikus közönynyel viseltettem 
minden iránt, annyira igyekeztem tompítani 
az érzéseimet, egyszerűsíteni gondolataimat, 
egyszóval, a mennyire lehetett, lefokozni a lelki 
életemet, hogy végre sikerült amolyan félig 
alvajárót nevelni magamból. 

Ez annyira sikerült, hogy — ej, megvallom,— 
hogy midőn először megpillantottam az ön, e 
saisonban itt egészen szokatlan nagyvilági 
silhouettejét amott a tengerparton, hát az első 
érzésem amolyan bosszúságféle volt . . . Nem 
akartam emlékezni arra a világra, a melyből 
jöttem, nem akartam kizökkenni abból a mes¬ 
terséges félálomból, a melybe lassanként bele¬ 
hipnotizáltam magamat. 

Láttam magát harmad, sőt negyednap is és 
következtettem, hogy itt tartózkodik állandóan. 

Ez a gondolat kihozott a nyugalmamból... 
Haragudtam magára érte . . . addig, a míg egy¬ 
szer egész közelről láttam . . . 

Marosy elhallgatott és kissé zavartan a földre 
nézett. 

Eitát meglepte a fiatal ember hirtelen zavara. 
Egyszerre csak, maga sem tudta, hogy miért, 
milyen gondolatösszeköttetés folytán, eszébe 
jutottak a rejtélyes lábnyomok ott a fürdő ho¬ 
mokjában, a melyeket nyugvóhelye körül ész¬ 
lelt, midőn első homokfürdője közben elaludt. 

A vizi szellem nem lehetett más, mint Ma¬ 
rosy. Bárkáján jött és ment, ezért tűntek el a 
lábnyomok a homokban. 

Eita tekintete önkéntelenül Marosy lábaira 
tévedt. Finom bokájú, magas ives kicsiny úri¬ 
lábak voltak — még abban az otromba vászon-
czipőben is . . . Eita a füle tövéig elpirult. Ma¬ 
rosy is hallgatott. 

Zavarában ismét az evezőkhöz nyúlt s lassú 
evezőcsapásokkal hazafelé dirigálta a bárkát. 

- Hát ugy-e, itt legyek megint a bárkával 
holnap négy órakor? — kérdé a kiszállásnál, 
ismét egy olyan gyermekes, könyörgő tekintet¬ 
tel nézve Eita arczába. 

— Hogyne, hogyne. Jó éjt! 
- Jó éjt. . . Szép álmokat! 

Eita gyors lépésekkel sietett haza. Jóformán 
megörült neki, midőn signora Bachich, kihozva 
a vacsorát a pergola alá, nagy sajnálkozással 
kijelentette, hogy az este nagyon el van fog¬ 
lalva. Pinzákat süt, nem jöhet ki a pergola alá 
diskurálni. 

Eita gyorsan elköltötte vacsoráját és alig 
várta, hogy a borzas horvát szolgáló leszedje 
az asztalt s ő teljesen egyedül maradhasson 
gondolataival. 

Még az üvegbura alatt levő kerti gyertya¬ 
tartót is eloltotta s egészen behúzódva a per¬ 
gola legsötétebb árnyékába, elmerült gondo¬ 
lataiba. 

A ház elé kikötött bárkák alatt halkan cso¬ 
bogott a viz. Messzebb, a kikötőben horgo-
nyozó vitorlás trabaccolók árbóczain egy-egy 
zöld lámpás égett, fedélzetükről guzlicza-pengés 
hallatszott. 
• Köröskörül a sötétben elmerültek az apró 

házak körvonalai, csak kivilágított ablakaik 
pislogtak elé. 

De azért élénk beszédzsongás, nevetgélés hal¬ 
latszott mindenfelé. Goromba czipők kopogása 
a kemény kövezeten elárulta, hogy a lakosság 
még ébren van. 

Egy nagyobb kivilágított négyszög jelezte a 
korcsmaajtót. Onnan hallatszott a legnagyobb 
lárma, nevetés, néha egy kis veszekedés és át-
kozódás. 

Harmonikakiséret mellett hosszan elnyújtott 
nótázás és olajban sült halszag egészítették ki 
a tipikus szombat esti hangulatát. 

Eita eleinte egészen átengedte magát a lan¬ 
gyos este varázsának. Gondolatai széjjelfoszla-

dozva kalandoztak. Mosolyogva bólintgatott fe¬ 
jével a «Ljepa nasa domovina» méla dalla¬ 
mára . . . 

— Tehát nemcsak úriember, a mint sejtet¬ 
tem, de még hozzá honfitársam is. - - szövö¬ 
gette gondolatait s lelki szemei előtt megjelent 
a friss férfiarcz, a kedves tekintetű szép kék 
szemek. 

Mint egy meleg hullám borította el valami 
boldog öröm, mikor mintegy távol visszhang, 
fülébe csengtek e szavak: «Ugy-e eljöhetek 
holnap megint a bárkával? 

- El fog jönni holnap, holnapután is . . . 
és beszélgetni fognak egymással, szabadon, nyíl¬ 
tan, mindama tartózkodás nélkül, a melyet a 
képzelt és tettetett rangkülönbség reájuk erő¬ 
szakolt. 

Eita elmosolyodott, midőn eszébe jutott a 
bozontos szakállú vén halász, a kivel Marosyt 
még pár nap előtt oly szívesen felcserélte volna. 

Talán egész éjjel kinnmaradt volna a per¬ 
gola alatt, ha signora Bachich ki nem szól, 
hogy már be szeretné zárni az ajtót és berete¬ 
szelni az ablakot és a signorina meg fog hűlni, 
ha olyan sokáig ül a hűvös esti levegőben. 

Másnap Eita különös gonddal keresett ki egy 
hímzett fehér batisztruhát s látva, hogy kalap¬ 
ján a fekete szalagot már nagyon megviselte a 
nap, egy új széles fekete csokrot varrt helyébe. 

Pont négy órakor megjelent Marosy a bár¬ 
kával. 

0 is felcserélte a bárkásjelmezt jól szabott 
fehér vászonöltözettel és egy fehér yachtsapká-
val s Eita valósággal megdöbbent a változáson, 
a melyet ez az egyszerű öltözetcsere előidézett. 
Eszébe jutottak a külföldi előkelő hotelek te-
rasszain, halijaiban a nádhintaszékekben heve-
résző elegáns dandy-alakok. Szinte sajnálta a 
megszokott kéksávos trikót, a mely oly pom¬ 
pásan érvényre juttatta a bárkáslegény férfias 
szépségét. 

Marosy észre sem vette Eita kissé feszélye¬ 
zett szótlanságát s szokott fiús víg modorában 
beszélgetni kezdett. 

- El sem hiszi, hogy mennyire jól esett 
tvjra úrrá átvedlenem. Andreából Marosy End¬ 
révé. 

— Ne bántsa Andreát, — mosolyogta Eita, — 
igen kedves fiú volt. 

Marosy a homlokáig pirult örömében. 
- Köszönöm Andrea nevében. Hova paran¬ 

csol ma kirándulni ? 
- Nézze, nekem már régóta van egy furcsa 

gyerekes vágyam, csak nem tudom, hogy ki-
víhető-e? . . . Szeretném tudni, hogy kj lehet-e 
kötni a Scoglio San Marcón és hogy fel lehet-e 
rajta mászni? 

- Hogyne lehetne ! Órákig szoktam elüldö¬ 
gélni a tetején. Ma épen egy kissé borús nap 
van és nem lesz nagyon meleg. Legalkalma¬ 
sabb idő — mert árnyék odafenn bizony nincs. 
Egyetlenegy nyomorult fügefa tengődik az egyik 
szélvédett oldalán. Különben teljesen kopasz 
az a sziklasziget. Hegyes kövei között nő ugyan 
egy kis fű, egyik oldalán egypár borókabokor. 
Ha a környékbeli kecskék már mindent lelegel¬ 
tek a partokon, akkor szépen belekergetik őket 
a tengerbe és átúsztatják a Scoglióra, ott legel¬ 
nek aztán pásztor nélkül, a meddig találnak 
rágnivalót. Most nincs rajta csak egy pár gyík 
s néhány ártalmatlan kigyó . . . De azért igen 
szeretek rajta lenni. Olyan különös, jóleső ér¬ 
zés az úgy egészen elkülönítve az emberektől, 
a tengertől körülvéve a szikla tetején ülni. 
Nem is nehéz megmászni. Van a túlsó oldalon 
egy széles mélyedés, amolyan kis plateau-féle. 
Azon egész kényelmes ülés esik. Sőt el is szok¬ 
tam néha aludni ott. 

- Nem fél, hogy legurul a tengerbe ? 
- Oh dehogy . . . az én plateaum olyan 

széles, mint egy kisebbfajta terrasz. Egyik ré¬ 
szén egy előrenyúló szikla egy kis árnyékot is 
nyújt. Ha tudtam volna, hogy oda rándnlunk, 

akkor hoztam volna valami pokróczot vagy 
piáidét. . . remélem, meg fog magának tet¬ 
szeni az én kedvencz helyem és máskor is fel 
fogjuk keresni. 

Boldog nevető arczczal mélyesztette evezőjét 
a tenger ma fénytelen, szürkés vizébe s alig 
néhány perez múlva már kikötöttek a Scoglio 
lejtős oldalán levő kavicsos parton. 

Marosy kisegítette Eitát, egy erős rántással 
kihúzta a bárkát a partra és mindketten gyer¬ 
mekes kedvteléssel fogtak a szikla megmászá¬ 
sához. 

Eita mászáshoz nem szokott keskeny lábai 
minduntalan kicsúsztak, megcsuklottak, de Ma¬ 
rosy támogatásával és útbaigazításával végre 
kipirultán, kissé borzasán és ferde kalappal ott 
állott a s/iklasziget tetején. 

A szél belekapott a ruhájába s szorosan nyú¬ 
lánk alakjára tapasztotta a szövetet. Két kezé¬ 
vel kalapját tartva, hátrahajlott felsőtesttel kém¬ 
lelt a távolba. 

- Most már tudom, hogy mit kerestem én 
mindig ezen a kopár szikla szigeten, - - szólt 
szokatlanul halk, álmodozó hangon. — Most, 
hogy itt látom magát, itt a szikla tetején, mint 
egy megelevenedett szép szobrot, most tudom 
csak, hogy magát kerestem. 

Látva, hogy Eita összeránczolja homlokát, 
gyorsan és buzgón magyarázni kezdte a távol¬ 
ban látható helységek nevét. 

- Látja, ott van Veglia. Ez itt Castcl-
Muschio. Ez itt a Canale della Morlacca. 

De most be akarom mutatni az én kedvencz 
helyemet. Tessék erre átjönni, így, most vi¬ 
gyázva l épn i . . . no most erre a kőre. No most 
nyújtsa a kezét, így, most ugorjon le . . . No, 
most itt vagyunk! 

Egy körülbelül két méter széles plateaun 
álltak a sziklaszigetnek széles, tenger felé néző 
oldalán. Messze tekinthetett itt a szem, a nél¬ 
kül, hogy mást látott volna, mint a tenger 
sima felületét és a távolban a Quarnero part¬ 
jainak elmosódó vonalait. 

- Fenséges nyugalom érzése fogja el az 
embert idefenn, — szólt Rita elmélázva. 

Marosy egy kissé kiugró szikla által védett 
hely felé mutatott. 

- Itt van az én kedvencz helyem. Napos 
időben a naptól, rósz időben a széltől van 
védve. Azt hiszem, hogy elég alkalmas lesz 
arra, hogy fáradtságát kipihenje. 

Mindketten letelepedtek a tinóm kavicsos 
talajon s egy ideig némán néztek az eléjük 
táruló, nagyszerűségében szinte komor lát¬ 
ványt. 

- Itt ültem néha félnapokig, — szólt végre 
Marosy csöndesen, mintegy félálomban be¬ 
szélve. - • Itt próbáltam rendbehozni a gon¬ 
dolataimat, átformálni a lelkemet. 

Nehéz volt. . . Úrrá, nagy úrrá neveltek. 
Évszázadok óta nem volt a családunkban 

senki sem, a ki szolgált volna. Még hivatalt 
sem viseltek soha. És most egyszerre én — én 
a kiben talán legjobban összpontosult a szüle¬ 
tett úr minden hibája s talán egynémely erénye 
is — épen én leszek belelökve a szolgaságba... 
Menjek állást keresni, szépen összehajtogatott 
bizonyítványokkal. Talán valami gazdag zsidó 
földesúrhoz, a kinek az apja még a tornáczunk 
lépcsőjére sum mert volna felmenni . . . Nehéz 
ezt megszokni, igen nagyon nehéz. 

- Senki sem tudja azt jobban megítélni,, 
mint én, — felelte Eita szomorú mosolylyal — 
maholnap én is jelentkezni fogok tizenegy és 
egy óra közt gazdag öreg vagy ideges fiatal 
dámáknál s ajánlkozni fogok társalkodónő¬ 
nek, felolvasónőnek, útikisérőnek, — egyszóval 
mindannak, a mihez nem kell egyéb qualifi-
káczió, mint szerény modor, kitartó hangszá¬ 
lak és angyali türelem. S még örülhetni fogok, 
ha akad valaki, a kinek elég bizalma lesz en¬ 
gem felfogadni, mert nincs egyéb okiratom, 
mint a keresztlevelem és talán valami oltási 
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bizonyítvány. S ezzel merjek konturrálni a 
tengersok diplomás és ezerféle kurzusvégezte 
nők áradatával? 

Ilit a bátortalanul húzta fel a vállait és hall¬ 
gatva nézett maga elé. 

Marosy egy hosszú résztvevő tekintetet ve¬ 
tett reá. Egy kis szünet után halkan folytatta: 

- Éa ha még a saját hibám lett volna, — ha 
elduhajkodtam, elkártyáztam volna a vagyono¬ 
mat, azt mondhatnám, hogy úgy kell nekem, 
megérdemeltem . . . De semmi, semmi szemre¬ 
hányást sem tehetek magamnak. Tanultam ko¬ 
molyan, alaposan, a reám várakozó felelőssé¬ 
gek tudatában. Hajlamaim ellenére tanultam 
gazdászatot, mert én bizony katona szerettem 
volna lenni. De hát tudva, hogy egy rengeteg 
birtokot kell majd átvennem, hát beálltam szé¬ 
pen praxinak s tanultam, gyakoroltam. Kimen¬ 
tem külföldre, érdeklődtem erdészet, gazdasági 
gépek, szeszgyárak s az ég tudja mennyi min¬ 
denféle a gazdasági szakmába vágó dolgok 
iránt. És most . . . mehetek állást keresni. 

Ha annak idején elmentem volna a katona¬ 
sághoz, most már főhadnagy volnék. Körül¬ 
ményeim változása csak annyiból érintene, 
hogy gazdag huszártiszt helyett szegény huszár-
tisz volnék . . . De nem kellene ajtóról-ajtóra 
járnom kenyérért. 

Eita könnyedén megérintette a vállát. 
- Mondja el a történetét Marosy, elmondom 

majd én is az enyémet. Ha már összehozott a 
sors, hát miért ne könnyítenénk a lelkűnkön 
azzal, hogy egymást vigasztaljuk. 

Marosy megfogta a kis fehér kezet és meg¬ 
csókolta újjai hegyét. 

- Igaza van, miért üljünk mi itt egymás 
mellett, mint az idegenek? Ha nem is tudunk 
egymáson segíteni, de legalább egy pár jó szót 
adhatunk egymásnak cserébe. Azzal is könnyí-
tünk egymás terhén. 

Kezdem hát az én történetemet, de hogy azt 
meg lehessen érteni, el kell mondanom az 
apámét is. Sőt tulajdonképen a nagyapámén 
kell hogy kezdjem. 

Nagyapám jó régi nemes kisbirtokos volt. 
Derék, szorgalmas gazda, takarékos és mérték¬ 
letes. Elvette egy szomszéd birtokosnak a leá¬ 
nyát. Az is jóféle régi nemes kisbirtokos famí¬ 
liából való volt. Született egy fiuk. Egészséges, 
tagbaszakadt, virgoncz gyerek, - - az apám. 
Nagyanyám valahogy meghűlt az őszi munká¬ 
nál. Rövid ideig betegeskedett és meghalt. 
Nagyapám teljesen nekiadta magát a búsulás¬ 
nak és még visszavonultabban élt, mint az 
elébb. Teljesen kikerülte a figyelmét, hogy a 
szomszéd kis birtokokat mind összevásárolja 
egy gazdag ember. Szomszéd megyéből való 
birtokos, a ki kicsiny birtokán talált szén- és 
agyagtelepeken gyorsan meggazdagodott s fő 
örömét birtokainak kikerekítesóben lelte. 

Ez a gazdag ember egy nap eljött a nagy¬ 
apámhoz s igen szép pénzt kínált neki a bir¬ 
tokáért. Nagyapám arra a gondolatra, hogy va¬ 
laki azt képzelheti, hogy ő az évszázadokon át 
Marosy kézen levő birtokot eladhatná, roppant 
haragos lett és meglehetősen udvariatlanul fe¬ 
lelt az ajánlatra. 

A gazdag ember sértődötten távozott. Volt 
annak a gazdag embernek egy csenevész kis 
leánya. Az a halvány leányka meglátta egyszer 
a nagyapámat, a ki szép szál barna ember volt 
és őrülten beleszeretett. Látva, hogy nagy¬ 
apám, daczára, hogy eléggé igyekezett az út¬ 
jába kerülni, észre sem veszi őt, hát bújában 
elkezdett halványodni és fogyni, úgy, hogy 
majdnem elfogyott. 

Egy szép nap eljött nagyapámhoz a gazdag 
ember s előállt azzal, hogy ha már nem akarja 
eladni a birtokát, hát vegye el a lányát, mert 
az orvos azt mondta, hogy ha nem tudják a 
kedélyét megszabadítani a bánattól, hát akkor 
a leány elpusztul. Már pedig a gazdag ember 
özvegy ember volt s ez volt az egyetlen gyer¬ 
meke. 

A nagyapám nem felelt sem igent, sem nemet, 
szabadkozott, hogy ő még soha nem is látta 
a leányt, stb. A gazdag ember szomorúan 
ment el. 

Egy nap nagyapám az erdőben véletlenül ott 
lelte a kis fiát, a mint az egy nyúlánk, szőke 
leány ölébe hajtva a fejét, jóízűen aludt. 

A sápadt leány elpirult, mikor meglátta 
nagyapámat, annak pedig könny szökött a sze¬ 
mébe. Leült a sápadt leány mellé a földre és 

várta, a míg felébred a gyerek. Azután karon¬ 
fogva a leányt, mentek a gazdag emberhez s 
bejelentették neki, hogy jó lesz kitűzni a lagzi. 
napját. 

Két évvel a lagzi után a sápadt asszony egy 
vézna kis fiúval ajándékozta meg férjét, azután 
még betegeskedett egy kicsit, még halványabb 
lett és meghalt. 

Ezentúl apám, az akkor már nyolcz éves 
erős fekete gyerek ápolta, nevelte a kis öcscsét. 
Aligha maradt volna meg a nápicz gyerek, ha 
a másik nem vigyáz reá olyan nagyon. 

Együtt nőttek fel. Az egyik ügyes, képzett 
gazdává vált, a másik unos-untalan kénytelen 
lévén megszakítani a tanulmányait betegeske-
dése miatt,' tulajdonképen semmi qualifikáczió-
val nem birt. 

Felnőtt kész férfiak voltak, midőn az apjuk 
meghalt. Apámra maradt a kis apai birtok, a 
másik fiúra a rengeteg anyai uradalom. 

Apám akkor épen jegyben járt — a Marosy 
familia tradicziója szerint — egy erős, egész¬ 
séges, szomszéd kisbirtokos famíliából való 
derék leánynyal. 

Tivadar nagybátyám, apám beteges öcscse 
megijedt a nagy birtok kezelésétől, a melyhez 
még csak nem is konyított és alig egy héttel 
apjuk elhunyta után, a következő nagylelkű 
propoziczióval állt elő. 

«Béla, — úgymond az apámnak, — Béla, te 
megnősülsz, erős, egészséges ember vagy, szép 
erős szál leány a menyasszonyod, szép, erős 
gyermekeid lesznek. Én egy szegény beteg ör¬ 
dög vagyok. Nem fogok megházasodni soha¬ 
sem. Mit szaporítsam a nyomorult fajtámat. 
Elég, ha te megházasodol. Égy a nevünk úgyis. 
Tégy hát meg nekem egy szívességet. Jertek 
ide lakni az esküvő után mindjárt a nagy kas¬ 
télyba. Kezeld az én birtokomat is. Húzol érte 
nagyobb járulékot, mint a minőt bármely 
jószágigazgatónak fizetnék. Halálom után pedig 
a gyermekeidre hagyom az egész vagyonomat.» 

Apám igen szívesen fogadta ezen ajánlatot. 
Úgyis már nagyon járt az eszében, hogy meg¬ 
változván az idők, bizony nehéz lesz a meg¬ 
élhetés az ő kicsiny birtokán, annak csekély 
jövedelméből. Hiszen annak idejében még az 
apja is ugyancsak számolgatott és az anyja is 
iparkodott egy kis csirketenyésztéssel, tojás- és 
vajeladassal szaporítani a jövedelmet. Pedig 
azóta drágult minden. Gyerek is csak egy volt 
a háznál. Hogy náluk pedig mennyi lesz, azt 
bizony nem lehet előre tudni. 

Már-már ott lebegett előtte az ijesztő gondo-
latr, hogy el kell majd adnia a kis birtokát, 
vagy az öcscse által megváltatni, hogy aztán 
elmenjen a családjával valamerre jószágigaz¬ 
gatónak. Pedig ez a gondolat jobban fájt neki 
és kevésbbé volt kedvére való, mint ha meg 
kellett volna fogadnia, hogy mindennap csak 
kenyérlevest eszik, de megmaradhat az ősi por¬ 
táján. 

Őszintén örült hát ő is, menyasszonya is 
öcscse pompás ajánlatán. 

Megtartották az esküvőt és igen nagyon bol¬ 
dogok voltak. Egy évre rá bekövetkeztem én. 
Gömbölyűfejű, jótorkú gyerek. 

Beesett mellű, sápadt nagybátyám egész ál¬ 
dott nap az én gyerekkocsim mellett ült. Örült 
minden egyes hajszálamnak. Leste az első fo¬ 
gamat, az első szavamat, az első lépésemet. 
Olvasni-irni is ő tanított. Általában élete czél-
jává tette az én nevelésemet, kiképzésemet. 

Hat éves lehettem, mikor megtörtént a bor¬ 
zasztó szerencsétlenség. 

Édesapám a kis kucsirkocsiba befogatta az 
újonnan vá'sárolt szép két fiatal fekete lovat a 
unszolta anyámat, hogy üljön fel ő is s jöjjön 
vele sétakocsizni. 

Alig egy óra múlva beszalad a parkajtón az 
egyik ló, elszakadt hámmal, lobogó, tépett 
kantárral, véresen, habosán . . . 

A sietve fellármázott cselédség, kétségbeesett 
nagybátyámmal az élükön, csakhamar reáakad¬ 
tak a szerencsétlenség színhelyére. 

Valamitől megijedhetett a két fiatal tüzes ló 
s megvadulva, az árok mellett álló nagy fának 
mentek. Az árokban ott feküdt a kocsi dara¬ 
bokra törve. Mellette az egyik ló két törött 
elsőlábbal. A kocsi alatt édesapám összezúzott 
tagokkal, holtan. A fától nem messze édes¬ 
anyám eszméletlenül, óriási lékkel a fején. 
Nem is nyerte vissza többé öntudatát, még 
hazaszállítás közben meghalt. 

Nagybátyám, a kit a szerencsétlenség mélyen 
megrendített, most szinte beteges rajongással 
kezdett szeretni. Minden lépésemre vigyázott, 
minden kérésemet teljesítette. 

Egy egész kis udvar vett körül nevelőkből 
és játszótársakból. Tiz éves koromban volt kü¬ 
lön kis hátaslovam, ponnyfogatom, vadászfegy¬ 
verem. A mint egy kissé felcseperedtem, gyö¬ 
nyörű utazásokat tettünk. 

Ez így ment addig, a míg pályaválasztás előtt 
álltam. Én katona szerettem volna lenni, de 
nagybátyám megmagyarázta nekem, hogy az 
lehetetlen. Elmondta nekem újra apám és 
nagyapám történetét s azt, hogy számít az én 
erőmre és majdani tudásomra, hogy nyugod¬ 
tan átadhassa nekem a dominiumot, a melyet 
most, úgy a hogy, az öregedő jószágigazgató 
igazgat. Pedig már nagyon ráférne a birtokra, 
hogy raczionálisan, a modern tudomány segéd¬ 
eszközeivel legyen kezelve, a mi által a jöve¬ 
delem megkétszereződhetnék. 

Beláttam, hogy teljesen igaza van az öreg 
úrnak, s nehezen bár, de lemondtam az arany-
zsinóros huszáratüláról s elmentem Magyar¬ 
óvárra gazdaságot tanulni. 

Mikor az első évben hazajöttem vakáczióra, 
nem vettem észre semmi változást nagybátyá¬ 
mon. A második évben kissé különösnek, ide¬ 
gesnek és szórakozottnak találtam s úgy érez¬ 
tem, mintha nem örülne már annyira a jöt¬ 
tömnek, mint eddig. 

A harmadik évben kiküldött külföldre. El¬ 
látott sok zsebpénzzel és jóval kevesebb tanács¬ 
csal, mint eddig. 

Ismét közeledett a vakáczió ideje. Én már 
igen örültem a hazautazásnak. Elképzeltem már, 
hogy fogok halászgatni, vadászgatni. 

Ép irni akartam nagybátyámnak, hogy nem 
engedné-e meg, hogy egy-két barátomat is meg¬ 
hívjam a szünidőre, két kellemes német Jun¬ 
kert. Alig fogalmaztam meg a levelet, a mikor 
belép a pénzeslevélhordó egy jókora összegről 
szóló pénzesutalványnyal s nagybátyám egy 
levelével, a melyben azt irja, hogy az idei 
szünidőt, iutalmul, hogy oly szorgalmasan ta¬ 
nultam, hát töltsem utazással és közben tanul¬ 
mányozzam mindenütt a gazdasági viszonyo¬ 
kat, mert minden országban lehet valami újat 
és hasznavehetőt találni. 

Nem mondhatnám, hogy valami nagyon 
örültem, de mivelhogy útitársam is akadt, hát 
megköszöntem szépen nagybátyám küldemé¬ 
nyét s mentem utazni. Jártam Francziaország-
ban, Angolországban, Hollandiában s mondha¬ 
tom, hogy igen élveztem szép utamat. 

Ép Bécsben voltam és utazni akartam haza¬ 
felé, midőn egy sürgöny jön nagybátyámtól, 
hogy jöjjek haza, mert orvosi rendeletre Karls-
badba utazik, a kastélyban pedig azalatt min¬ 
denféle javítást csinálnak. Levél következik. 

A levél tényleg bekövetkezett s az állott 
benne, hogy miután most már befejeztem ta¬ 
nulmányaimat, hát szükséges, hogy egy évig 
praktizáljak egy modernül vezetett nagy bir¬ 
tokon s ezért kedves barátjával, Brűnig báró¬ 
val megegyezett, hogy annak csehországi bir¬ 
tokán mint praktikáns, úgynevezett volontár 
felvétessek. 

Brűnig báró maga kivan bevezetni s mivel 
októberben elutazik, hát jó lesz, ha Bécsből 
direkte oda, Csehországba, Schloss Hribnyam 
bei Wodnyan-ba megyek. 

Eoppant meg voltam lepve, hogy az eddig, 
mondhatnám asszonyosan szeretetteljes nagy¬ 
bátyám, a kit most már több mint egy éve 
nem láttam, egy csepp vágyat sem érez a vi¬ 
szontlátásom után. 

A levélhez csatolt összeg és engedélyezett 
évi budget is jóval soványabb volt az eddig 
engedélyezettekhez képest. 

Nem sokat törtem rajta a fejem. Azt hittem, 
hogy talán sok költsége volt nagybátyámnak 
ez évben, vagy talán épen valami veszteségei, 
hát engedelmesen, bár egy kissé sebzett lélek¬ 
kel, elindultam Schloss Hribnyan bei Wod-
nyanba. 

Brűnig báró, egy kedves, idős öreg úr, rend¬ 
kívül szívesen fogadott. Kijelentette, hogy csa¬ 
ládtagnak tekint s mindjárt be is mutatott ne¬ 
jének és leányának és tudatta velem, hogy ve¬ 
lük fogok étkezni s reméli, hogyha a fia haza¬ 
érkezik, hát jóbarátok leszünk. 

(Folytatása következik.) 



SZÍNHÁZAK. 
Edward Knoblauch : A faun, a Nemzeti Színházban. 

Lordé, Funck-Brentano és Marséle: Azaranykalitka, a Vigszinházban. 

A legsajátságosabb, legérdekesebb és egyút¬ 
tal a legnehezebb színészi feladatok egyike, a 
melyet a londoni Knoblauch darabja, A faun 
a czímszerep személyesítője elé állít. Ez a 
szerep tulajdonképen maga a darab; nemcsak 
középpontjában áll a darabnak, hanem magá¬ 
ban foglalja egész gondolati és színpadi tar¬ 
talmát. Szimbólum és főszereplő egyszerre, 
áthatja az egészben lepergő realitásokat és 
fölöttük áll, elvont eszméknek képviselője és 
eleven személy egyszerre, magyarázza és egy¬ 
úttal csinálja is a történetet, jelenti a szerző 
gondolkodását, kritikáját, de jelenti egyúttal 
a szereplők lelkének legmélyén rejlő, létüket 
meghatározó indulatokat és érzéseket is. Egy 
pontosan meghatározott alak, a melynek kör¬ 
vonalai mégis elvesznek a szimbólumok vég¬ 
telenségébe, emberi lény, mely túlemelkedik 
az emberi korlátokon, emberfeletti lény, a mely 
emberi alakban és emberi ábrázattal jelenik 
meg. Elementáris és egyszerű, mint maga a 
természet és mint a természet, tele van misz¬ 
tikus komplikácziókkal. Belső, gondolatbeli át¬ 
élése és megjelenítése azt kívánja a színésztől, 
hogy egyesítse magában a legtávolabbi ellen¬ 
téteket, egy személyben groteszk, humoros, 
szatirikus, moralizáló, lázadó és harmonikus, 
fölényes okosságú és gyermeteg naivitású, ra¬ 
vaszul számító és primitivül őszinte legyen, 
szóval valódi faun, az ezer szinű és mégis 
mindig egy természet megszemélyesítője. 

Ehhez járulnak a megjátszás külső nehéz¬ 
ségei. Külsejében groteszknek, de vonzónak, 
csúnyának, de kellemesnek kell lennie, az em¬ 
berektől különbözőnek, de mégis emberinek s 
e mellett olyannak, hogy megfeleljen annak a 
fogalomnak, a melyet az ó-kori emlékeken ne¬ 
velt néző a faunról szerzett magának, de meg¬ 
feleljen az író szándékának is, a melylyel az 
alakot a darabjában el akarja helyezni. Ennek 
egyes merőben külsőleges nehézségeit az iró 
magában a darabban, a közönség előtt intézi 
el; bajos volna a faunt ábrázoló színészt 
kecskelábon járatni, tehát a párbeszédben meg¬ 
magyarázza, miért nincs az ő faunjának kecske¬ 
lába s hasonló elmésséggel magyarázza meg, 
hogy tanult meg a görög eredetű faun an¬ 
golul Shelleytől, a kivel nyolczvan egynéhány 
év előtt Olaszországban ismerkedett meg, vala¬ 
mint azt is, hogy mikép került Itáliából An¬ 
golországba. Ezek azonban csak élezek, olyas¬ 
félék, csak kevéssel finomabbak, mint a mikor 
a légi bohózatokban a szereplők a színpadról 
egyenesen a közönségnek beszéltek, — nincs 
közük a szerep fő-nehézségéhez, a mely a szí¬ 
nész egész lényét kívánja meg: intelligencziá-
ját, temperamentumát, még testi ügyességét 
is és pedig mindet teljes mértékben, úgy hogy 
egyiknek fogyatéka is a darab elbukását ered¬ 
ményezheti. Ha nem fogja fel intelligensen, 
bohózatba sülyed a finomabb tónusúnak szán¬ 
dékolt cselekvény s ebből komikus stilzavar 
támad. Ha nem tölti meg a neki adott kere¬ 
teket temperamentummal, élettelen, elvont szim¬ 
bólummá válhatik az elevennél is jóval ele¬ 
venebbnek gondolt alak. Ha nincs benne testi 
ügyesség, mely a táncz, az akczió és az 
akrobataság területein egyaránt biztos izom¬ 
készséggel tud mozogni, a mely a mozgékony¬ 
ság folytonos meglepetéseit tudja nyújtani, a 
mely egy állat magától értetődő biztonságával 
használja fel a testi szervezet minden porczi-
káját, - - akkor az egész .szerepnek épen a 
lényege, a faun-szerűsége, "emberentúli termé¬ 
szetből fakadtsága vész kárba. 

Eitkán találni ilyen sokágú és nehéz szere¬ 
pet, különösen modern darabban. És — meg¬ 
mondhatjuk mindjárt - - a legritkább vélet¬ 
lenek közé tartozik, hogy egy ily szerep oly 
teljesen megtalálja a maga színészét, mint a 
hogy A faun megtalálta Rajnai Gáborban. 
Rajnai játéka a legnagyobb színházi meglepe¬ 
tés, a melyet évek óta budapesti színházban 
láttunk. A pár év előtt vidékről fölkerült fiatal 
színész már néhány kisebb szerepében feltűnt 
jellemző tehetségével, a különös, a groteszk 
iránti érzékével és intelligens megértésével. 
.1 frttm-ban félülmúlt mindent, a mit bárki 

is várhatott tőle. Először is meglepett a szó 
szoros értelmében akrobatái ügyessége : a teste 
minden része fölött oly szuverénül rendelke¬ 
zik, mintha mindig csak ezt tanulta volna, 
merész bakugrásaiban, nyughatatlan mozgé¬ 
konyságában, testének furcsa és jellemző ficza-
modásaiban értelem és jellemző erő van: a 
mozdulataival beszélni tud, kifejezni, jellemet 
érzékeltetni. Mikor az e miatti meglepetésen 
túl vagyunk, akkor beszédének sokszínűségé¬ 
vel ragad el; mindenre hangot tud találni, a 
gyermekes, csacsogó együgyüségre, a naiv okos¬ 
kodásra, a szentencziózus bölcselkedésre, ra¬ 
jongó extázisra, az állati félelemre egyaránt. 
A mi pedig fődolog: minden elváltozásában 
éreztetni tudja az ábrázolt karakter gyökereit, 
sohasem feledteti el, hogy itt, ha állatbőrbe 
burkolva, ha elegáns frakkban, de mindig egy 
az embertől különböző, a természetből idesza¬ 
kadt, csak emberré öltözött alak, egy faun van 
előttünk. Eajnai olyan jellemző képességről 
adott tanúbizonyságot, a mely a legritkább 
dolgok egyike és igazán elsőrendű színészt 
reveiáit előttünk. 

Az egész darabot megsokszorozta ; az ő játéka 
adott neki életet és tartalmat, nélküle nem 
tudtuk volna sem elhinni, sem elfogadni. Neki 
talán szerencsés véletlen, hogy ilyen szerep¬ 
hez jutott, a melyben alkalma nyílt ennyire 
teljesen megmutatni magát, mindent, a mire 
képes - - mindenesetre olyan alkalom, a mi¬ 
lyen csak nagy időkben ha egyszer nyílik egy 
művész életében s elhatározó fontosságú szokott 
lenni egész pályájára. Nekünk művészi nyere¬ 
ség, hogy egyszerre így felfedezhettük Rajnait; 
színházi etetünk egy érdekes vonással gazda¬ 
gabb lett vele. 

* 
Knoblauch darabja különben azok közé a 

modern iparművészeti czikkek közé tartozik, 
a melyek praktikus czélra, a tömeg-fogyasztás 
szemmeltartásával készültek, de úgy vannak 
ügyesen megcsinálva, hogy a könnyebben hi-
vőket tévedésbe tudják ejteni, igazi művészet 
színében tudnak feltűnni s az élesebben látó¬ 
kat is meg tudják vesztegetni azzal, hogy leg¬ 
alább az effélékben szokásosnál előkelőbb 
tónusban igyekeznek elérni spekulácziójuk 
czélját. 

A darabban minden csak requizitum, de leg¬ 
alább finom és jó helyekről szerzi a requizi-
tumokat. A modern regény és dráma szimbo-
lisztikus hajlamaiból veszi alapötletét, a faunt, 
a ki megjelenve az emberek közt, a maga 
őstermészeti originalitásával eligazítja a többi 
szereplők minden dolgát, pénzügyileg helyre¬ 
állítja a lóversenyen letört gavallért, megsza¬ 
badítja egy kelletlen érdekházasság nyűgétől, 
jegyesét annak karjaiba vezeti, a kit szeret, 
neki magának odavezeti azt a nőt, a kit ő 
szeret és szerelmes, forró asszonynyá engesz¬ 
teli a mesterségesen kihűtött suffragettet. Egy 
sereg modern drámai példaképet juttat eszünkbe 
az emberfölöttinek ez a játékos beavatkozása 
az emberibe s nemcsak hozzánk, hanem a 
darabhoz is legközelebb áll ezek közül a példa¬ 
képek közül Az ördög, Molnár Ferencz da¬ 
rabja. Szinte az a gondolatunk támad, hogy 
az angol darab talán létre sem jöhetett volna 
a magyar darab nélkül. Ha nem nagyjelentő¬ 
ségű dolog is, de érdekes, hogy ez az első 
példája egy magyar drámaíró közvetlen és erős 
hatásának egy külföldire. 

A darab dialógusának paradoxonokkal játszó 
ötletessége minduntalanWildet juttatja eszünkbe, 
az angol társadalom sznobizmusára szórt sza¬ 
tíra pedig Bemard Shawt, — a kritika, melyben 
a társadalmi konvencziókat részesíti, mind a 
kettőt. A természethez való visszatérésről, a ter¬ 
mészeti impulzusok mindenekfelett való érvé¬ 
nyességéről szóló prédikácziók nem egyenesen 
Rousseauból kerültek bele, mint némelyek meg¬ 
jegyezték, hanem az angol előkelő társaság 
szelleméből, a mely a világ legvárosiasabb, a 
természettől legtávolabb álló társasága s épen 
ezért legjobban szereti a természetben való el-
merülést mímelni. Az a természethez vágyás 
ez, a mely csapatostól viszi nyaranta az an¬ 

golokat a svájczi hegyek közé, de azért ezek 
szépségét nem tudná élvezni fejedelmi pompával 
berendezett szállodák, frakkosan, estélyi toilett-
ben elköltött diner s a modern kultúra min¬ 
den comfortja nélkül. 

Látnivaló, hogy az angol iró tudja a jó for¬ 
rásokat, honnan kell tetszetős, elegáns, a leg¬ 
jobb társaságok használatára készült divat-
czikkeit beszereznie. Nem reflektál az eredeti¬ 
ség művészi dicsőségére, kicsit a tömeg-ízlés 
számára válogatja össze holmiját, melynek 
elegancziája kelleténél jobban elárulja, hogy 
vegyes áruházból való, itt-ott egy-egy czikk 
már viseltesnek is látszik, - - de mindez nem 
válik kirívóvá és kellemetlenné. Olyan bolt, 
melyben kissé vegyes a holmi, de jómodorú a 
boltos és csalogatóan elegáns a kirakat. 

Legfeltűnőbb — s ez igazán újság, még 
pedig napjainkat nagyon jellemző, — az egész 
darab moziszerűsége. Főszerepe, a faun teli 
van pantomim-vonásokkal, még pedig a pan¬ 
tomimnak abból a fajtájából, a mely ép úgy, 
mint a mozgókép, az eddig szokottnál sokkal 
több jellemzést és kifejezést bíz rá a kéz, a 
láb, a test mozgására. A darab jeleneteinek 
nagyobb részét bízvást reprodukálni lehetne, 
teljes érthetőséggel, egy mozgókép filmjén. 
A mozi-darabokban mindig egyetlen alak min¬ 
den, ő általa és ő érte van az egész darab, a 
többi alakok merő sémák, vagy legjobb eset¬ 
ben könnyen felismerhető típusok, így van 
ez A /awn-ban is ; a lóversenyen tönkre¬ 
ment lord, a hideg suffragett, a ki maga se 
tudja, hogy szerelmes a lordba, a poziczióra 
éhező parvenü anya és kissé csirke-eszű lánya, 
a komikusán lelketlen uzsorás az első felvo¬ 
násban még, ha nem is eredetien, de legalább 
elég elevenen vannak beállítva, a továbbiakban 
azonban egészen sémákká üresednek s nagyon 
hálátlan feladatokat rónak a színészekre. Odry, 
Paulay Erzsi, Csillag Teréz, Aczél Ilona s a 
többiek tőlük telhetőén küzdöttek szerepüknek 
e hálátlansága ellen, - - a rendezés azonban 
nagyon megkönnyítette volna feladatukat, ha 
észreveszi a darab moziszerűségét s ehhez ala¬ 
kította volna eljátszásának stílusát. A panto¬ 
mim feltámasztásával, melyet Reinhardt kez¬ 
dett, a színház még versenyre kelt a mozival. 
A faim-losíii magába olvasztja a hatását. 

•¥• 

Az aranykalitka, a Vígszínház új darabja 
egy nagy, egykor nevezetes szerepet játszott 
famíliának levitézlett ivadéka: a franczia roman¬ 
tikus történelmi drámáé, melyért egykor a XIX. 
század legzajosabb irodalmi harczai folytak. 
Megtartotta még őseinek elegáns, tetszetős 
kosztümjeit, a modorában is valami elegan-
cziát, - - de egyébként a degenerálódás képét 
kelti fel. Az ős szerelmi romantikájából üres 
léháskodás lett, játék a közönség pornografi¬ 
kus hajlamaival, a történeti miliő, a mely már 
az ősben is inkább kulissza volt, mint törté¬ 
nelmi levegő, merőben ürügygyé vált, - a 
pathetikus rajongás pedig nyárspolgári szenti-
mentalizmussá lett. 

A darab Szász Móricz herczegnek, a had-
vezéri tényeiről és szerelmeiről egyaránt hires 
franczia marsallnak egy szerelmi kalandját 
dolgozza fel a franczia bohózatok már rég 
sablonná vált fogásaival. A kaland hősnőjét, 
a táborba hozatott színtársulat igazgatójának 
feleségét hiába ostromolja a gáláns hadve¬ 
zér, elszakítja férjétől, elviszi magával Parisba, 
bezáratja egy palotába, már-már meg is hódí¬ 
taná, ha a válságos pillanatban bele nem nyi¬ 
lai a térdébe egy régi golyó okozta fájdalom. 
Aztán egy kolostorba csukatja, a hova a há-
zasságtörö nőket szokták internálni, de innen 
egy szentimentális rohamában férje karjaiba 
bocsátja. Sikere nem igen volt a darabnak, a 
mit - - a Yigszinházban egész szokatlanul — 
az eltévesztett szereposztás még inkább érez¬ 
hetővé tett. Egy-két mulatságos jeleneten kí¬ 
vül nem visz az ember haza a darabból sem¬ 
mit, hacsak nem azt a kelletlen kérdést, hogy: 
hát ezért vívták egykor egész Európa érdek¬ 
lődése mellett a Hernani körüli csatát ? 

Schöpflin Aladár. 

A faun (Eajnai) megjelenik lord Stonburynél (üdry). I. i'elvonas. Lord Stonbury (Odry) búcsúzik Miss Vanceytől (Paulay Erzsi). I. felvonás. 

A faun (Rajnai) összehozza a szerelmeseket, Miss Viviant (Bakos Alice) és Overtont (Mészáros). II. felvonás. 

EDWARD KNOBLAUCH «A FAUN» CZÍMŰ VÍGJÁTÉKA A N E M Z E T I SZÍNHÁZBAN. — Jelfy Gyula fölvételei. 
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BLOWITZRÓL.* 
— Élményeimből. — 

Blowitzczal, a «Times* egykor világhírű 
párizsi levelezőjével haláláig a legjobb barát¬ 
ságban éltem, mert végtelenül sokra becsülte 
azt a minőségemet, hogy magyar vagyok. 

Megvallva az igazat, ebben a megbecsülés¬ 
ben a magyarság szeretetének kevesebb része 
volt, mint az egoizmusnak, a mennyiben ma¬ 
gyar voltomnál fogva egy igen nagy szolgálatot 
tettem neki. Azt tudniillik, hogy őt magát is 
magyarnak ismertem el neje előtt, kivel szem¬ 
ben magyarnak adta volt ki magát vőlegény 
korában. Elmondta neki, hogy mint kis gyer¬ 
mek rendkivül hamar szokott megtanulni könyv 
nélkül akármily hosszú költeményt, s hogy 
egy alkalommal szülei egy bizonyos vers gyors 
megtanulásáért ajándékba kis díszmagyar ruhát 
adtak neki. Mikor azután a jó asszony bemutat -
tatásom közben nekem ezt tudtomra hozta, 
némán meghajtottam magamat előtte s ő 
némaságomat úgy értelmezte, hogy én a tör¬ 
ténetet készpénznek veszem, természetesen je¬ 
lenlevő férje legnagyobb megelégedésére. Pedig 
tudtam jól, hogyha talán az ajándékba kapott 
ruha csakugyan díszmagyar is volt, a kis 
gyermek maga semmi összeköttetésben sem 
lehetett a magyarsággal, mert cseh-morva 
izraelita család szülötte volt, igazi néven a 
Blowitzból való Oppert (Oppert de Blowitz). 

Arról azonban, hogy mint ilyen mily módon 
juthatott be a franczia jó társaságba, 
marseillesi eredetű neje ehhez tartozott, mint 
gazdag, nemes özvegyasszony, — csak későb¬ 
ben értesültem. Egy Angers városa arisztok-
racziájához tartozó úr ugyanis emlékirataiban 
elbeszéli, hogy 1850 körül azon angersi 
gimnázium, melynek egyik patrónusa volt, 
nem bírt magának tanárt szerezni a német 
nyelvből, — mert Francziaország nyugoti része 
ezelőtt 60 évvel egészen elzárkózottan, magá¬ 
nak élt, - - s hogy a keresett tanárt végre 
Blowitz személyében talál*a meg, mégpedig a 
legeredetibb módon. Ugyanis egy dohánytőzs¬ 
débe ment szivart venni, s ott egy fiatal em¬ 
bert látott, ki tajték pipákat ajánlott megvétel 
végett a tőszde tulajdonosának. Az akkor még 
Francziaországban nem igen ismert készítmény 
magára vonta a belépő vevő figyelmét, minél¬ 
fogva szóba állt a kereskedelmi utazóval. Ez 
magyarnak adta ki magát — a magyar név 
1849 után igen népszerű volt nyugaton, -
a franczia úr pedig ebből azt következtette, 
hogy bizonyosan jól bírja a német nyelvet. 
Eszrevevén azt is, hogy a pipaárus fiatalember 
igen eszes, arra a gondolatra jött, hogy benne 
végre megtalálta az oly régóta keresett német 
nyelvtanárt! 

Az ilyen" módon nyert állás nemigen lehe¬ 
tett valami fényes, de a fiatal Oppert oly 
tűzzel és szorgalommal töltötte be, hogy hire 
ment, s pár évi folytonos előmenetel után, a 
különböző, mindig tekintélyesebb liczeumok-
ban, végre Marseilles-ben nyert alkalmazást, 
hol azután meg is házasodott, mint fönnebb 
láttuk. Neje családi összeköttetései folytán az¬ 
után bejutott Thiers úrhoz, ki szinte marse¬ 
illesi volt. Ez hamar felismerte rendkívüli 
eszességét, s midőn az 1870-iki háború után a 
«Times» párisi levelezőt keresett, a szer¬ 
kesztőségnek a már katholizált és «Monsieur 
de Blowitz-czá» előléptetett Oppertet ajánlotta. 

Thiers úr ajánlata természetesen elfogadta¬ 
tott, s a nagy angol lapnak nemsokára al¬ 
kalma akadt meggyőződni az új levelező ki¬ 
válóságáról. Blowitz ugyanis 1875 májusában 
egy levelet küldött a «Tiniesnek», melyben 
nyilvánvalóvá tette Bismarck szándékát, hogy 
hadat üzen Francziaországnak. A hirt neki bizo¬ 
nyosan Thiers úr súgta meg Gorcsakoff her¬ 
ezeg tanácsára. De bárkitől is nyerte az érte¬ 
sítést, közzététele világraszóló hatást csinált 
s oly nagy mértékben izgatta fel az udvaro¬ 
kat, hogy Viktória angol királyné személyesen 
irt levelet I. Vilmos német császárnak a béke 
érdekében, s hogy a közvélemény nyomása 
alatt a «vas kanczellár» kénytelen volt lemon¬ 
dani harczias szándékáról. 

* Bertha Sándornak, most elhunyt kiváló munka¬ 
társunknak lapunk számára irt utolsó czikke. 

VASÁRNAPI ÚJSÁG. 

Képzelhetni, hogy mily arányban nőtt meg 
((Monsieur de Blowitz» tekintélye e valóban 
párját ritkító siker után! A franczia kormány¬ 
férfiak s a Parisban élő diplomaták nemcsak 
keresték társaságát, hanem sok esetben egye¬ 
nesen tőle is kértek tanácsot, így azután a 
berlini kongresszus összejöttekor magától ér¬ 
tetődött, hogy a «Times» őt fogja a német 
fővárosba küldeni kongresszusi levelező minő¬ 
ségben. Ottani ténykedése még a hozzá fűzött 
nagy várakozást is felülmulta: ki tudta csi¬ 
nálni, hihetőleg nagy összeg árán, hogy a 
kongresszus egy tagja neki megírja az ülések 
alatt történt elhatározásokat. Ez irás azután 
az illető diplomata kalapjába került, ki azt a 
Blowitzé mellé helyezte az étkező teremben, 
s ez pedig ((szórakozottságból* a magáé he¬ 
lyett mindig a diplomatáét tette a fejére, így 
lett képes a londoni lapban megjelentetni a 
kongresszus üléseiben hozott határozatokat, sőt 
még a végső teljes szerződést is, minden más 
újságot megelőzve, mielőtt a hivatalos szöveg 
megjelent volna! 

Ezek voltak "Monsieur de Blowitz» újság¬ 
írói ténykedésének legjelentékenyebb mozzana¬ 
tai, melyek egyrészt meghozták neki a hirt s 
a kitüntetéseket - a Becsület Légió tiszti 
keresztjét a többek között, - - de másrészt rá' 
zúdították az irigy ellenségek megszámlálhat-
lan sokaságát is. Miután kis és pohosnak ne¬ 
vezhető emberke volt, legelőször nevetségessé 
akarták tenni alakja szempontjából, s mikor 
azután kissé elkapatta magát, s lures kon¬ 
stantinápolyi útját tette meg, melyben Abdul-
Hamiddal komázni látszott s melynek részle¬ 
tes leírását egy vaskos kötetben tette közzé ; 
lassanként rátámadtak, mint levelezőre is és 
azt kezdték hangoztatni, hogy Francziaország 
ellensége. Ez a hajsza oly messze ment, hogy 
a párisi újságírók szindikátusából ki is golyóz¬ 
ták. Pedig valójában csak levelezői tisztjét 
végezte lelkiismeretesen és mindent megtett, 
hogy az Anglia és Francziaország között ma 
fennálló «szívélyes viszonyt" - - entente cor-
diale — előkészítse. 

Mert ennek szükségességét régen érezte ő, 
ritkaság számba menő józan eszével eleve 
felfogván, hogy a két nyugati nagyhatalom 
szövetsége a béke ügyének nagy szolgálatot 
tehet. Egyébiránt politikai nézetei igen he¬ 
lyesek voltak más tekintetben is. A felmerülő 
nehézségeket mindig a legelvontabb, s ennél¬ 
fogva a legmagasabb szempontokból tudta meg-
itélni. Már magában ez is nagy érdem, mely 
azonban nála unnál meglepőbb, miután a fön¬ 
tebb mondottak után könnyű elképzelni, hogy 
nem igen részesülhetett valami nagyon alapos 
kiképeztetésben. Erről azonban sohasem beszélt, 
mint nem beszélt soha általában fiatalságáról 
sem. Velem Beust gróf nagy-követünknél ismer¬ 
kedett meg, s rövid idő alatt igen összebarát¬ 
koztunk. Bendkivül érdekeltek megjegyzései, 
melyek nemcsak szellemesek, de tartalmasak 
is voltak. 0 pedig a monarchia belügyeit ille¬ 
tőleg tájékoztatta magát általam. Egyszer a 
«Times »-ba beletette mindazt, a mit idősbb 
Ábrányi Kornél nyomán tudtam Wagner Bik-
hárd s II. Lajos bajor király egymáshoz való 
viszonyát illetőleg. De az én munkáim is 
meg lettek említve a nagy angol lapban. 

Háza igen érdekes látogatókkal volt tele 
mindig, mert igen szeretett ebédeket és reg¬ 
geliket adni. Egy alkalommal korai látogatá¬ 
somat arra használta fel, hogy megmarasszon 
reggelire. "Érdekes asztaltársai lesznek» 
mondta s ezek nem kevesebbek voltak mint 
lord Bosebery, a későbbi angol miniszter¬ 
elnök és neje, lord Eothschild leánya. Az 
utóbbi nevetve mondotta el, hogy Alfonz báró 
nagybátyjánál igen bajos magát az embernek 
otthon találni, miután ha leül valami karos¬ 
székbe, kisül, hogy az VIII-ik Henrik angol 
királyé volt, ha azután egy székre menekszik, 
ez a szék meg valami olasz zsarnok bútorai 
közül való, úgy, hogy végre nem marad hátra 
egyébb, mint állva maradni s elkotródni! 

Egy más alkalommal pedig Velics Lajos 
úrral, mostani bajorországi követünkkel, ki 
akkor Parisban nagy-követségi titkár volt, 
ebédeltem nála, s asztaltársaink sorában talál¬ 
hattuk Beauvoir márkit is, az orleansi hercze-
gek megbízottját. Ennek neje azon Lőwenthal 
osztrák tábornokáé leánya, kiről Schwarzen-
berg Félix herezeg, Magyarország ez esküdt 
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ellensége halála körülményes leirása közben 
beszól Friedjung az utóbbi időkben sokat 
emlegetett emlékirataiban. 

De ha tehettem, én is tettem a Monsieur de 
Blowitznak» kisebb-nagyobb szolgálatot. Mikor 
Beust gróf utoljára volt Parisban, megkért, 
hogy vigyem el őt hozzá. Valami kényes po¬ 
litikai kérdésben akart tőle felvilágosításokat 
kapni. Én azután el is vittem a "Hotel de 
Wagram-ba», hol a gróf szállva volt, s. ott 
tanuja leltem érdekes párbeszédjüknek. Egy 
év múlva a Champs-Elysées-en tett egy sétánk 
közben Blowitz egyszer csak így szól hozzám: 
A gróf Beusttal való tavalyi beszélgetést még nem 
közöltem a lapomban. De ne gondolja, hogy 
elfeledtem volna. Ha akarja, elmondom elejé¬ 
től végig. És csakugyan el is mondta nem¬ 
csak a társalgás lényegét adv.a vissza, de az 
eszmemenetet is megtartva, a mint egyik tárgy¬ 
ról a másikra fordult a beszéd egy évvel 
azelőtt. Emlékezetének e hűsége bizonyosan 
egyike volt azon tulajdonoknak, melyek miatt 
oly szép és nagy sikereket ért el. 

Nagy bámulója volt szegény Munkácsy Mi¬ 
hálynak. A róla irt érdekes czikkek fejében 
meg is kapta tőle egyik legszebb képének váz¬ 
latát. De más nagy festők is hálásak voltak 
irányában s vagy arczképét festették le, vagy 
egy-egy képpel ajándékozták meg. így szalonja 
tele lehetett nagyértékű képekkel, a nélkül, 
hogy azok kereteik árán kívül csak egy fillérébe 
is kerültek volna. Bizonyosan ily olcsó áron 
szerezhette volna meg a legszebb színésznők 
vagy egyéb művésznők és írónők kegyeit i s ; 
de azt hiszem, hogy e részbou igen tartózkodó 
lehetett, miután élte végéig erőteljes és élet-
vidor maradt. 

Néhány évig nem igen láttuk egymást, mert 
egy köztársasági elnökválasztásnál megkértem, 
hogy egy szeretett, hatalmas pártfogóm érdeké¬ 
ben írjon. De ezt nem tette, neheztelvén az 
illetőre valami félreértésen alapuló esemény 
miatt. Később azután ismét Összekerültünk, s 
barátságunk csak bensőbb lett, miután utolsó 
éveiben szemeinek gyöngesége folytán elhunyt 
nejének egy fiatal rokonát vette maga mellé 
titkárnak, kinek családját pedig jól ismertem. 
Ennek egyik férfitagját egyébiránt Blowitz 
és neje nevelték s a fiatal ember igen eszes 
lévén, annyira megtanulta bátyjától az újság¬ 
írás mesterségét, hogy most az egyik legel¬ 
terjedtebb franczia lapnak, a <(Matin»-nak, 
általánosan ismert főszerkesztője. 

Megjegyzendő végül, hogy minden barátsága 
mellett Blowitz csak egyszer volt nálam, azon 
az estélyen, melyet Bülow János, a nagy zon¬ 
goraművész és volt berlini tanárom tisztele¬ 
tére rendeztem. Ott ugyanis találkozott Oppert 
Gyulával, a nagy nyelvtudóssal. Már pedig 
vele halálos ellenségeskedésben élt közös ne¬ 
vük miatt. A tudós beismerte német-izraelita 
származását, s nem szűnt meg «Monsieur de 
Blowitzot» csípős élczekkel bosszantani, csinált 
nevét és gyártott magyar eredetét illetőleg. 
Szerette volna is ez, hogy ajtót mutassak neki, 
de ezt tennem a legjobb akaratom mellett 
sem lehetett, mert a nyelvész nagy magyar¬ 
barát volt, s a magyarságnak nagy szolgálato¬ 
kat tett tudományával. Miután így megmagya¬ 
ráztam álláspontomat, Blowitz belenyugodott 
Oppert Gyulával való jó viszonyom folytatá¬ 
sába, de hozzám többé nem jött, nehogy esetleg' 
találkozzék vele; neje azonban gyakran eljárt 
boldogult nőmhöz. Bertha Sándor. 

JÁTSZÓ GYERMEK A PORBAN. 
Most visszanézek és látom magam: 
Öreg szivemmel gyermek voltam én, 
Még tegnap is talán s az út porában 
Színes kavicscsal játszadoztam. 

Egyszer csak ráriadtam hirtelen, 
Hogy messze szél sziszeg, sóhajtó 
S mindegyre jobban dobban s rombolón 
Száguld felém egy kényes autó. 

. . . Oh, ilyenen én még sosem röpültem, 
Pedig szerettem volna jaj be régen . . . 
Most erre zúg s én várom megkövültén. 
A vészes autó jön rám. Jő a végem. 

Lányi Sarolta. 
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BERTHA SÁNDOR. 
1843—1912. 

Sokan még nevét sem ismerték, pedig meg¬ 
érdemli halóporában is, hogy egész nemzete 
megilletődve ajkára vegye. Nem volt ragyogó 
és káprázatos szellem ; de határozott tehetség 
és egyéniség, s a mi a fő: hasznos, mert lel¬ 
kes és munkás férfiú volt. A legjobbak meg 
is becsülték; második hazája, Francziaország, 
előkelő társaságába befogadta a jövevényt; ott 
is a legelőkelőbb lapok, folyóiratok álltak 
Berthának rendelkezésére, többnyire, hogy a 
rovásunkra félrevezetett külföldet felvilágosítsa. 

Szerencsés külső viszonyai kétségkívül nagy¬ 
ban hozzájárultak, hogy belső aranyértékét 
gyümölcsözőleg hozza forgalomba. Atyja, felső-
eőri Bertha Sándor, kiváló, egyszersmind sze¬ 
replő és vagyonos férfiú volt: ügyvéd, majd a 
legfőbb itélőszék pótbirája, a Pesti Hazai Első 
Takarékpénztár egyik alapítója, a Pesti Lovar-
egyesület első titkára, a Magyar Tud. Aka¬ 
démia levelező tagja és ügyésze; verseket 
és jogi müveket írt. A fiatal Bertha házi 
nevelése olyan gondos volt, hogy zongora¬ 
játékát szinte művészi tökéletességre vitte, sőt 
az igazi tehetség arra serkentette az ifjút, 
hogy a művészet elméletével is behatóan fog¬ 
lalkozzék. 1861-ben már zeneszerzést tanult, 
Ábrányi «Zenészeti Lapok»-jába zenetörténeti 
czikkeket irt. 

Bertha Sándor külső életpályája nem vál¬ 
tozatos : jó módja megengedte, hogy világot 
lásson, húsz éves korában meglátogatta Német¬ 
országot, átrándult Parisba - - s nem csoda, 
ha ez a «városok királynéja)), akkor még min¬ 
den művészetnek fővárosa, annyira lebilin¬ 
cselte, hogy onnan már csak hosszabb-rövidebb 
látogatásra tért haza. Parisban települt le, 
franczia nőt vett feleségül (csak pár éve halt 
meg, gyermektelenül), ott vett részt minden 
társadalmi akczióban a Párisi Magyar 
Egyesületben is sok jót tett - - s végre ott 
hunyt is el a múlt vasárnapon. 

Bertha Sándor a magyarság állásáról, po¬ 
litikai és művelődési viszonyairól a párisi 
nagy napilapokban számos czikket irt oly 
ember éleslátásával, a ki folyton figyelemmel 
kiséri életünket, bizonyos távolságból nézi s 
tehát tisztábban lát sokat, mint mi magunk. 
Ez legjobban kiviláglik 1901-ben megjelent 
negyedfélszáz lapnyi könyvéből: La Hongrie 
moderné de 1849 á 1901, mely sok tekin¬ 
tetben forrásmunka, mert közállapotaink és 
haladásunk képe egyetlen könyvben így meg¬ 
rajzolva még alig volt. A nemzetiségi kérdés 
hosszasabban foglalkoztatta Berthát: alaposan 
tanulmányozta románjaink történelmét, s végre 
500 lapnyi kötetet irt: Magyar.} ét Roumains 
devant Ihistoire (1899) nemzetiségi politikánk 
igazolására. Mikor 1904-ben hazaszállítottuk 
Eákóczi hamvait, erről is könyvet irt Bertha. 
Ismeretesek egyébiránt azok az irodalmunkról 
tartott felolvasásai, melyeket a párisi húsz¬ 
nyelvű nemzetközi Rudy-intézet keretében 1887 
táján több izben is tartott. 

Szerelme azonban a zene volt, sőt a ma¬ 
gyar zene. Az a Palota* (zongorára), mely még 
a 60-as évek elején jelent meg, magyar tűz¬ 
zel teli, nem köznapi menetű s művészileg is 
kidolgozott, gyönyörű darab volt, Mosonyi 
Mihály méltó tanítványának valóságos érett¬ 
ségi bizonyítványa. Mondhatni: egyszerre olyan 
magasságban tűnt fel Bertha tehetsége, hogy 
természetesnek találhatjuk, hogy ő nem akart 
a mi fogalmaink szerinti még magasabb tá¬ 
jakra jutni. Egy kis irányváltozást állapítha¬ 
tunk meg egy-két évtizeddel utóbb irt művei¬ 
ből : az ő jó alapjához, a német klasszikus 
zenéhez, mindig hű maradt, s úgy látszik, 
hogy a túlhabzó ifjúi évek multán a lehiggadt 
vérmérséklet a nyájas, az örökkön derült 
Haydn zenéjét, szerény eszközökhöz kötött 
formai művészetét találta a maga kedélyének 
legmegfelelőbbnek. Nem tudjuk, sokat kompo¬ 
nált-e Bertha; mindössze mintegy tíz füzet 
magyar változat, csárdás, palotás és egyéb, 
egyszerűen Hongroise (magyar) elnevezésű zon¬ 
goradarabja van elterjedve, párisi kiadványok, 
a melyeknek ismertebbé tételéhez Bertha soha 
egy lépéssel sem járult. Arisztokrata lélek 
volt, beérte a kevesek megértésével s becsülé-
Bével. Mikor egyetlen operája, a franczia szö¬ 

vegre szerzett Mathias Corvin, minden mű¬ 
vészi erényei mellett sem talált kegyelmet a 
párisi szinház szenzácziót szomjazó közönsége 
előtt: fellebbezett a magyarhoz, de operairásba 
többé nem fogott. A budapesti Nemzeti Szin¬ 
ház - - épen a Magyar Királyi Operaház el¬ 
készülte előtt — utolsó dalműujdonságul mu¬ 
tatta be a Corvin Mátyás-i. A mi közönsé¬ 
günk sem találta elég hatásosnak a zenét, sőt, 
mert nem hajhászta a «talp alá valót», a tri¬ 
viálist : még eléggé magyarnak sem érezte. 

Igaz viszont, hogy épen Berthától valami 
kimondott, erősen hangsúlyozott magyarossá¬ 
got vártak, mert tudták róla, hogy a kül¬ 
földön ő a magyar zene prófétája. A legelső 
franczia folyóiratokban és szaklapokban (Revue 
Des Deux Mondes, Nouvelle Eevue; L'Art 
Musical, Progrés Artistique stb.) ismertette és 
védte Bertha a régi és az újabb magyar zenét, 
a mellett itthon is a "Budapesti Szemle», a 
"Magyar Sálon», a «Zenelap» és elsőrangú 
napilapok hasábjain, bár ritkán, hozzászólt 
zenekultúránk napi kérdéseihez, mindig mag¬ 
vasán, s a mily sok tudással, olyan becsüle¬ 
tes meggyőződéssel. A "Vasárnapi Ujság»-ot 
is nem egyszer megtisztelte értekező és zene¬ 
történeti irányú czikkeivel. 

Olvasóink jól ismerhetik lelkes, idealista 
jellemét, melynek legélesebben kidomborodó 
vonása a mindig eleven magyar érzés volt. 
Liszt Ferenczről három év előtt lapunkban 
közölt emlékezéseiből tudjuk, hogy az a benső 
viszony, melyben ő mint tanítvány állott Liszt 
Ferenczczel, a mesterrel szemben, legelső sor¬ 
ban a miatt az akkor nagy feltűnést keltett 
könyv miatt hidegült el, a melyben Liszt a 
magyar zenét a czigányzenével azonosította. 
Bertha e könyvet Wittgenstein herczegnő su-
galmazására vezette vissza, de nemzeti érzü¬ 
letét így is annyira bántotta a dolog, hogy a 
régi bizalmas érintkezést nem tudta többé 
fentartani. 

Utóbbi éveiben, elmondhatjuk, lapunkhoz 

állott legközelebb; nekünk irta érdekes czik-
keit, emlékezéseit, a mi karácsonyi albumunk 
adta ki legutolsó zeneműveit (egy posthumus 
szerzeményét most készülő albumunk fogja 
közölni) s szerkesztőségünkkel állandó, bizal¬ 
mas levelezésben állott. Levelei még munkái¬ 
nál is jobban mutatják öregkorában is meg¬ 
őrzött idealista lelkületét, így abban a levelé¬ 
ben, melylyel az 1910. évi albumunkban meg¬ 
jelent Éjjeli dal-i küldötte, többek között a 
következő reá nagyon jellemző sorokat irta 
lapunk szerkesztőjéhez: 

«Legyen meggyőződve, Kedves Barátom, 
hogy nem mételyezem meg vele a magyar 
érzést. Csak finomítani kísérlem meg. Mindig 
az volt ideálom, hogy ezt a magyar érzést, 
mely bizonyos tekintetben egészen sajátságos. 
a legműveltebb mezben mutassam be a világ¬ 
nak. E részben a jelen kis rmmka igen nagy 
jelentőségű. A "Vasárnapi Ujság» útján be fog 
jutni a magyar társadalomba s talán néhány 
embert meg fog győzni arról, hogy a magyar 
zene megbírja a művészi színvonalra vsiló 
emelést is. A czigány előkép után való dol¬ 
gozás nem lehet kiindulási pont nagyobb-
szabású művek megteremtésére. Azt felejtik 
el a mi zenészeink, hogy a mai zeneviszonyok 
Német- Olasz- és Francziaországban túltengés-
ből származtak. Ezekben az országokban sza¬ 
bad extravagálni, mert megvan már a klasszikus 
zeneiskola. E mellett azután mókázhatik a 
mai generáczió. De nálunk az iskolát még 
meg kell teremteni; nálunk csak komolyan 
szabad dolgozni.» 

Egy másik levelében mintegy összefoglalja 
törekvéseinek alapgondolatát e szavakkal : 

"Tessék elhinni, hogy kétségbe kell esni 
fajunk jövője fölött, ha tanulni-nemakarásun-
kat meggondoljuk. Mi csak szellemi fölényünk¬ 
kel szerezhetünk magunknak respektust rossz¬ 
akaróinkkal szemben. Mindég feljebb, mindég 
nemesebben, mindég kitartóbban a szép, a 
jó, az igaz mellett!» K. L 

' 

Katona-.Madarasz: A. rajza. 
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CASUS BELLI AZ ADRIA PÁRTJÁN, 
Az elmúlt nyáron, kék vizek mélységei fö-

lÖtt, napokon át lebegett \elem egy Lloyd-
hajó, végig az albán partokon. Déli útról 
tértünk vissza, sorra érintettük Santi Quarantát, 
Valonát, Durazzót, San Giovanni di Meduát, 
akkor még sejtelme nélkül annak, hogy ezek 
a helyek rövid néhány hónap múlva az euró¬ 
pai politika, a háború és béke saroktengelyeivé 
lesznek. Olyan messze éreztük magunktól Ma¬ 
gyarországot és olyan messze egész Európát! 
Sőt olyan messze az egész XX. századot, 
minden nagyvárosaival, vasutjával, villamos¬ 
világításával, kultúrintézményeivel egyetemben! 
Ez egy kis darab kelet volt előttünk és egy¬ 
ben egy kis darab középkor. 

A parton végig nehéz szikla-drapériák, a 
melyek szennyes szürke és érdesen hasadozott 
oldalaikat végtelen hosszú vonalban mártották 
a tenger habjaiba. Sehol egy zöld folt, sehol 
egy bokor, egy fa, egy eleven lény, ember, 
vagy állat. Sehol egy ház, végtelenül szomorú 
pusztaság, vigasztalan elhagyatottság minden¬ 
felé, még egy eltévedt madár sem kering a 
sziki át etők fölött. A régi görögök Keraunion 
néven ismerték ezt a kopár hegység-csoportot 
és azt hitték, hogy itt van valahol a lejárat 
az alvilágba, a Tartarosba. A sziklák magas¬ 
latain valahol, embertelen vad magányosság¬ 
ban itt állott az Eumenidáknak egy temploma. 
Az, a ki egyszer látta ezt a vidéket, megérti, 
hogy mind a kettő valóban ide illett: ezek 
közzé a sziklák közzé, nagyon szépen el tudja 
az ember képzelni a lejáratot az alvilágba és 
a mindenek előtt rémületes és ijesztő kípyó-
korbácscsal röpködő, az embereket az őrülésig 
gyötrő fúriák engesztelő templomának sem 
lehetne alkalmasabb helyet elképzelni, mint 
ezt a pokol tornáczát, a hol ők bizonyára 
nagyon otthon vannak és igen jól érzik magu¬ 
kat. Ilyen az albán tengerpart. 

Néhol azután pár lépést hátrál a szikla a 
tenger elől, a közben maradt keskeny kis 
földcsíkon kizöldült néhány csenevész olajfa, 
gyökeret eresztett valamilyen szálas, korán 
sárguló fűfajta. A szomorúan tengődő növény¬ 
szőnyegen megjelenik néhány messzire világító 
fehér ház, olyan szorosan összebújva, mintha 
félnének ebben a rettentő kietlenségben, ezek 
az albán kikötővárosok. Mindegyik külön-külön 
könyököl ki a végtelen tengerre, mindegyik 
teljesen magára hagyatva áll a piszkosszürke 
sziklák kerítése közt, egyikhez sem látunk 
vezető utat, mindegyik csak olyan nagy, mint 
a mekkorára a szigorú és kegyetlen sziklák 
engedték nőni. Sekélyes viz a parlok közelében, 
egy szélesebb deszkapalló nyúlik be a tenger 
vizébe, a pallóhoz kötve négy-öt, piszkos 
bárka, néhány török, görög, vagy olasz lo-
bogójú vitorlás hajócska az öböl vizében, 
ennyi az egész. Már a kisebb haj ócskáknak is 
szabadon kell horgonyozniok a mélyebb viz-
ben, mert a partot lehetetlen jobban meg¬ 
közelíteniük, a mi gőzösünk mindenhol egy 
kilométeres messzeségben bocsátja le hor¬ 
gonyait. Ha a partra kívánkozunk, piszkos, 
himbálózó csónakokra kell bíznunk magunkat 
és egy félórás evezés után érünk csak a fa-
palló mólóra, a hol orrfacsaró bűz, romlott 
halszag és avas olajszag fogad bennünket. 
Santi Quaranta, Valona, Durazzó, San Gio-

ALBÁN HÁZASPÁR SZKODRA VIDÉKÉRŐL. 

vanni di Medua ebben mind egyformák, csak a 
nagyságban különbözők. Santi Quaranta és San 
Giovani di Medua összesen csak egy-két ház, 
San Giovani di Meduában a kikötői épületek 
fölé tornyosodó sziklák tetején látható az a 
török kaszárnya, a melyet a Iripoliszi háború 
kitörésekor az abruzzói herczeg megbombáz-
tatott. 

Valona és Durazzó a két legjelentékenyebb 
pontja a partvidéknek. Valónánál tágulnak ki 
a legjobban a zárt sziklafalak, utat enged¬ 
nek az ország belsejébe és féltő óvás,~al egé¬ 
szen háromnegyed körívbe ölelnek egy hatal¬ 
mas, gyönyörű öblöt, melynek a partjait a 
Lidó homokjánál sokkal finomabb fövény bo¬ 
rítja. A világ legnagyszerűbb, legkényelmesebb 
strandfürdőjét lehetne itt megcsinálni, a viz 
szelíden, lankásan mélyül, száz méternyire a 
parttól, fölnövekedett embernek még csak a 
derekáig ér. Azonban épen az, a mi a világ 
legelső tengeri fürdőjévé tenné, okozza azt, 
hogy csak ezer nehézség és sok-sok száz 
millió költség árán lehetne itt rendes kikötőt 
csinálni. Itt is fapalló helyettesíti a mólót, a 
parton itt is csak egy néhány ház, rozoga 
falú deszka-raktár, a város maga beljebb 
esik a parttól. Félóra járás szekéren vagy 
lovon. És micsoda város ! Az, a ki a felvidé¬ 
ken, vagy Erdélyben járt és a ki a legszegé¬ 
nyebb oláh és orosz falvakat látta, annak van 
némi fogalma erről a szenyről, erről a rendet¬ 
lenségről, vigasztalan nyomoruságról. A köve¬ 
zet macskafej-kövek összevisszasága, mintha 
csak találomra dobták volna a sárba őket, 
azért, hogy a nem bocskoros láb közte meg¬ 
szoruljon és helyéből kificzamodjék. Egy el¬ 
hagyatott mosé a falu bejárójánál, melynek 
a törpe minarettjén gólya fészkel; apró, bódé¬ 
szerű házacskák szorosan egymás mellett, 
mindegyik háznak az utczafelé eső oldala 
nyitott bazár, a varga, a szűcs, a mészáros, a 
kovács, mind az utczán, az utczának dolgozik, a 

szomszédjaihoz átkiabál, a megálló ácsorgók¬ 
nak a portékáját kínálja, a vevőkkel végtelen, 
hosszadalmas vitába bonyolódik. Az utczán 
csak férfiakat lehet látni, nagy ritkán egy-egy 
sűrűn elfátyolozott asszonyszemélyt, a kinek 
a megrogyott háta és nehézkes járása a fekete 
fátyol daczára is indiszkréten elárulja a korát. 
Minden pillanatban egy-egy piszkos tenyér 
nyúl az ember elé: 

— Baksics, Signor ! Baksics ! 
Durazzó sem sokkal több Valónánál. Egy na¬ 

gyobb, emeletes házcsoport a tengerparton, az 
emeletes, piszkos sárga házak közül legnagyobb 
az osztrák posta épülete. A kikötőből egy 
omladozó kapun lépünk be a városba, mely 
nagyságában egy jelentősebb magyar faluval 
ér föl. A szűk utczák zeg-zugosan mind a 
hegyoldalnak kanyarodnak, a város főutczája 
a bazársor, mely hosszabb és forgalmasabb a 
valonai bazár-utczánál, de piszkosságát, zagyva 
össze-visszaságát tekintve, lényegében ugyanaz. 
Apró utczák egyik keresztezésénél egy erkélyes, 
két emeletes épület mered ki az apró kuny¬ 
hók közül: ez a kormányzó konakja, apró, 
négyszögű, rácsozott ablakok sunyi, barátság¬ 
talan külsőt adnak a háznak, mely szemmel-
láthatólag azt a czélt is szolgálja, hogy várat¬ 
lan zavargások kitörése esetében meg is vé¬ 
delmezze lakóinak az életét. A főutczán egy 
faragott faoszlopos, háromszögű homlokzatú 
földszintes ház, melynek a homlokzatán, ott, 
a hova a mi falusi embereink a legszebb tuli¬ 
pánokat pingálják, fantasztikusan kacskaringós 
török irás. Ez a zsandár laktanya. A; fezes 
zsandárok közül egy-kettő mindig ott lebzsel 
a nyitott tornáczon, lábait maga alá szedve 
ül és pöfékel gyűszűnyi, de méteres hosszú¬ 
szárú pipájából és álmosan egykedvü szem¬ 
mel nézi a járókelőket. Durazzónak is csak 
ennyi minden nevezetessége, ha csak ide nem 
számítom a kikötőben még azt a kopár kert 
közepében álló földszintes épületet, mely itt 
a kávéház czéljait szolgálja, s a melyikben 
már kora reggel is lehet látni piszkos kaf-
tányba öltözött fezes gavallérokat, a mint 
«turka kaffan-jukat iszogatják, vagy pedig 
nagy komolyan mérik össze dákójukat egy a 
Balkánnak minden más városából kimustrált, 
gödrös billiárd-asztalon. 

Egy fiatal magyar asszony, a kivel akkor 
együtt utaztam, most, hogy casus belli lett 
nem csak Durazzóból és Valónából, hanem 
Santi Qarantából és San Giovanni di Meduá-
ból is, nagyon lenézi és megveti az egész 
európai diplomácziát. 

- Csak nem akarja velem elhitetni, hogy 
azok a rongyos, poros, sáros, büdös fészkek 
még kellenek is valakinek! 

Én tudom azt, hogy nagyon kellenek, tudom 
azt, hogy négy esztendővel ezelőtt is, az an¬ 
nexiós bonyodalom idején csak a véletlen men¬ 
tett meg bennünket attól, hogy világháború tör¬ 
jön ki, Szerbiának annyira kellenének ezek a 
fészkek a melyek rongyosak, piszkosak és bűzö¬ 
sek ugyan, de van egy pótolhatatlan, borzasztó 
nagy előnyük: az, hogy mellettük van a vég¬ 
telen, országokat, nemzeteket, világrészeket ösz-
szekötő tenger, a melyen szabad járása van min¬ 
den nemzet hajójának s egy országnak sem kell 
attól tartania, hogy a kivitelét, a behozatalát 
tönkre teszik egy egyszerű tarifaemeléssel. 

Benda Jenő. 

A VALONAI VÁRROM ALBÁNIÁBAN. A CSENDŐRSÉG LAKTANYÁJA DURAZZÓBAN. 
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TÖRÖK HALOTTAK CSATALDZSÁNÁL, ÜTKÖZöT UTÁNI NAPON. 

LÁB ADÓZÓ TÖRÖK SEBESÜLTEK. 
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EUGÉNIA ÉS EMÍLIA. 
A nyári éjszakában való utazgatásom köz¬ 

ben egyszer bementem arra a tarka és bohó 
területre, a hol a városi emberek a napi küz¬ 
delem után elkésett gyerekjátékaikat szokták 
űzni, varieté, lovarda, tánczhelyiség, amerikai 
hullámvasút, forgó kerék, mozi, abessziniai 
falu, csingilingi-csárda s olcsó nyeremény-
sátrak között. Sétálgatván a mindenfelől rep¬ 
kedő csilingelés, kaczaj, kurjongatás közt, a 
piros, zöld, lila villanyok s bágyadt lampionok 
füzérei alatt, az életöröm e czifra forgatagá¬ 
ban, tétova lépéseim megállottak egy dísztelen, 
nagy deszkaház előtt, a melyből az ajtó gya¬ 
nánt alkalmazott és belülről egy kéztől össze¬ 
fogott két vászonfirhangon keresztül valami 
gyengéd, tiszta s andalító messziségből hangzó, 
gyönge zongoraszótól kisért gyerekének hal¬ 
latszott. A két vászonfüggönyön, elül-hátul 
felkiáltó jelektől támogatva, ilyen mondatokat 
olvastam: ! ! , Huszonöt elsőrangú női szép¬ 
ség ! ! - - ! ! Ének és Táncz produkcziók ! ! -
! ! Belépődíj nincs ! ! • ! ! Kezdete éjfél¬ 
kor ! ! — ! ! Műsor ára negyven fillér ! ! -
! .' Reggelig nyitva ! ! A deszkaház homlokán 
n agy és kaczér formájú betűkkel pingálták 
ki : «Első Magyar Női ÍDalcsarnok.» A szavak 
kezdőbetűit zölddel mázolták. Beléptem, a füg¬ 
göny mögött maga a Dalcsarnok igazgatója 
üdvözölt, a ki arra az időre, míg a negyven¬ 
filléres programmot megvettem tőle, eleresz¬ 
tette a függönyt, azután megint szigorúan ösz-
szefogta, mert egy kiváncsi házaspár már meg-
állott kinn és bebámészkodott. Leültem a füg¬ 
göny mellé, a sarokba. A dalcsarnok deszka¬ 
falai belül szürkére voltak festve, a szegény 
falakat itt-ott a magyar pezsgőgyárak mámo¬ 
ros reklámtáblái díszítették. A dalcsarnok má¬ 
sik végében dobogó volt, előtte zongora, a 
zongoránál egy kis öreg ember dolgozott. 
A dobogón ép akkor kezdte két kis leány a 
számát. Az egyik tengerésznek volt öltözve, s 
egy kis pálczikát tartott a kezében. A másik 
gyenge termetére elfakult fényű sanszonett-
kosztüm nehezedett. Vékony lábacskáinak még 
semmi női- formája nem volt. Mind a ketten 
kivágott félczipőt viseltek, a melynek nem 
volt sarka, akárcsak a czirkuszi akrobaták 
meg az öreg föpinczérek czipőinek. Mind a 
ketten szőkék voltak, orczáikon nem volt fes-
ék. Egyszerre kezdték énekelni: 

Mi sok országot bejártunk, 
Már mindenütt voltunk 
És sok mindenféle tánczot 
Elsajátítottunk. 

A zongoristára néztek, elváltak és kétfelől 
körüllibbenték a dobogót, visszafutottak, s ne¬ 
vető, csengő gyerekhangjukon szaporán rá-
kezdték a második strófát: 

Nemrégiből jöttünk Bécsből, 
Töltöttünk szép időt, 
Ott tanultunk egy finom túrt, 
Egy bécsi keringó't. 

A zongorista egy régi Strauss-valczerbe ka¬ 
pott, a leánykák összefogóztak s körülkering¬ 
ték a dobogót egyszer, aztán megint jött az 
ének : 

Angolhonban is voltunk 
Egy rövid ideig. 
Az angol tánczot is eljárjuk, 
Ha épen úgy tetszik. 

Megfogták egymás kezét s kék tekintetüket 
a nyers deszkatetőre emelve, egy félperczig 
dzsiggelni próbáltak. A végén elnevették ma¬ 
gukat, s komolytalan sietséggel fújták tovább 
naiv zenéjü versüket: 

Spanyolország szép ország, 
Népe igen tüzes, 
A spanyol tánczot megnézni 
Valóban érdekes. 

A zongorista feldobott a dobogóra két kasz-
tanyettet, a gyerekek felkapták s kétfelé ugorva, 
démoni szigoruságu arczczal rázták a karjai¬ 
kat s hányták-vetették ártatlanul ügyetlen de¬ 
rekukat. A zongora abbahagyta a spanyol 
táncz forgószelét, a leánykák eldobták a kasz-
tanyettet, s kipirult orczával, frissen lihegve 
folytatták a kántálást: 

Oroszországban is jártunk, 
Péterváron lent, 
Az orosz tánczot megtanulni 
Kissé nehezen ment. 

Nehezen ment, nagyon nehezen ment, a 
zongora valami balalajka-dallamot vert, a két 
gyerek leguggolt, kezüket csipőjükre tették s 
rugdosták maguk alól előre a lábukat. Egy 
félpercz, a kis tánczosnőknek ép elég volt, 
megint a strófát kezdik hadarni : 

Ámde az összes táncz között, 
Oh ez egészen más, 
Mégis legszebb minekünk 
Egy ropogós csárdás. 

Nagyot sikítottak, magyarosan s egy pár 
taktusnyi csárdást tánczoltak. Aztán előrefu¬ 
tottak, meghajoltak czirkuszi korrektséggel, 
visszafutottak s leszaladtak a dobogó háta 
mögött a lépcsőn. A direktor tapsolt, a két-
három pinczér tapsolt, meg egy pár művésznő 
is tapsolt, a kik már lenn ültek az asztalok¬ 
nál. Én is tapsoltam, más nem tapsolt, mert 
több közönség nem is volt a dalcsarnokban. 
A dobogó mellett egy fiatal szőke rendőrtiszt 
ült, • egy üveg sörrel beszélgetett, ő nem tap¬ 
solt. A dobogóra egy kövér, fiúsra nyírt fejű 
énekesnő jött fel, a két kis lány pedig szal¬ 
vétával letakart tányérral felém igyekezett. 
Lihegtek, egy kicsit izzadt volt a homlokuk, 
a tengerész nyújtotta a tányért és így szólt: 

- Egy kis puderpénzt kérünk. 
Kaptak pénzt, el akartak menni. 
•— Hogy hivnak te kis bárány ? - - kérdeni 

a tengerészt. 
— Emilia. 

- Milyen Emilia ? 
- Antoni. 
- Ez az igazi neved ? 

— Hát mi lenne ? 
A sanszonetthez fordulok: 

- Hát téged, kedves ? 
— Eugénia. 
— Milyen Eugénia ? 
— Antoni, na. 

- Testvérek vagytok ? 
— Nővérek. Antoni-duo. Hozasson egy li¬ 

monádét. 
Emilia gyorsan csatlakozik. 

- Nekem is egyet, jó ? 
- Jó, jó. Pinczér. Két limonádét. Üljetek 

le. Hány éves vagy Eugénia ? 
— Tizennégy leszek. Emilia tizenöt múlt. 

Maga csak feketét iszik ? 
- Mondjátok csak . . . ki irta azt a verset, 

a mit énekeltetek ? 
Emilia felel: 

- A nővérünk, a ki meghalt. Nem olvasta 
maga Antoni Miczit, tavaly a ki öngyilkos 
lett Varsóban egy artista végett. . . 

Szép Ernő. 

A CSATALDZSAI MOCSARAKON ÁTVEZETŐ HÍD, MELLET A BOLGÁROK FELROBBANTOTTAK. 
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PÉTER ÉS VENDI. 
Regény. — Irta J. M. Barrie. 

(Folytatás.) 
Csak legsötétebb óráiban beszélt magáról 

harmadik személyben. 
- Nem szeretnek engem a kis gyermekek. 

Különös, hogy erre gondolt, holott ez a gon¬ 
dolat azelőtt sohase bántotta; lehet, hogy a var¬ 
rógép juttatta eszébe. Sokáig mormogott magá¬ 
ban Szmire bámészkodva, a ki nyugodtan var-
rogatott, abban a meggyőződésben, hogy a 
gyermekek félnek tőle. 

Félnek tőle! Félnek Szmitől! Nem volt gye¬ 
rek a hajón ezen az éjszakán, a ki máris ne 
szerette volna. Szörnyű dolgokat mondott nekik 
és megütötte őket a tenyerével, mert az öklé¬ 
vel nem üthetett, de ők csak annál jobban 
ragaszkodtak hozzá. Mihálynak különösen a 
pápaszeme tetszett. 

Hogy a szegény Szmit szeretetreméltónak 
tartották! Hűk szerette volna ezt neki meg¬ 
mondani, de ez túlságos kegyetlenségnek tűnt 
fel előtte. E helyett azt a rejtélyt forgatta agyá¬ 
ban: mért találják Szmit szeretetreméltónak? 
Úgy vetette magát erre a kérdésre, mint a 
véreb az embernyomra. Ha Szmi szeretetre¬ 
méltó, mitől lett az? Hirtelen egy rettentő 
válasz ötlött fel benne : 

- Hátha az előkelő formák . . . 
Hátha ennek a ficzkónak '. vannak előkelő 

formái, a nélkül, hogy tudna róluk? 
Dühös kiáltással emelte vaskezét Szmi feje 

fölé, de nem csapott le vele. Ez a gondolat 
tartóztatta fel : 

•— Micsoda dolog volna megmarkolni egy 
embert csak azért, mert előkelő a modora? 

- Ez bizony nem volna előkelő. 
A boldogtalan Hűk erre tehetetlenné vált és 

lekonyult, mint az eltört virág. 
Kopói azt hitték, hogy egyelőre kinn van az 

útjukból s a fegyelem egy pillanatra meglazult 
köztük; vad tánczba fogtak, a melyre Hűk 
azonnal talpra állt, az emberi gyöngeség min¬ 
den nyoma elmúlt róla, mintha leöntötték 
volna egy puttony vízzel. 

- Csönd legyen, ficzkók, — kiáltott rájuk — 
mert különben horgonyt vetek bennetek! 

A zaj egy pillanat alatt lecsendesedett. 
— Meg vannak a gyerekek kötözve, hogy ne 

tudjanak elrepülni? 
- Igenis. 
- Akkor ide velük. 

A boldogtalan foglyokat felhozták a hajó¬ 
fenékről Vendi kivételével és felállították őket 
sorban Hűk előtt. Hűk egy pillanatra úgy tett, 
mintha észre se venné jelenlétüket. Úgy tett, 
mintha csak úgy ácsorogna s valami nótát 
dúdolt, kezében egy pakli kártyát fogdosva. 
Szivarjának tüze időről-időre bevilágította az 
arczát. 

- No hát, kölykök - - mondta aztán élén¬ 
ken — hatot közületek ma este karóba fogunk 
húzni, de két kabin-takarító fiú számára van 
helyem. Ki akar az lenni? 

— Ne ingereljétek fel szükség nélkül — ta¬ 
nácsolta nekik Vendi még odalenn, így tehát 
Tutlesz udvariasan előlépett. Tutiesznek semmi 
kedve sem volt ilyen ember alatt szolgálni, de 
az ösztöne ezt súgta, hogy okos dolog lenne 
rátolni a felelősséget egy távollevő személyre 
és bár kissé együgyü fiú volt, tudta, hogy csak 
az anyák hajlandók tartani a. hátukat minden¬ 
ért. Ezt minden gyermek tudja az anyákról és 
le is nézi érte őket, de állandóan hasznukat 
veszi ebben a tekintetben. Tutlesz is okosan 
magyarázta: 

- Kérem uram, én azt hiszem, az anyám 
nem szeretné, ha kalóz lenne belőlem. Hát a 
te anyád szeretné, ha kalóz lenne belőled, 
Szleith ? 

Szleitli felé bólintott, a ki komoran felelt: 
— Nem hiszem. 
Ügy mondta, mintha jobb szeretné az ellen¬ 

kezőjét s az egyik ikerhez fordult: 
- Hát a te anyád szeretné, ha kalóz lenne 

belőled? 
— Nem hinném — mo'ndta az első iker ép 

oly okosan, mint a többiek. — Nibsz, hát 
a te . . . 

- Elég a locsogásból — bömbölt Hűk s a 
szónokokat elrángatták • Nos, te fiú 
mondta Jánoshoz fordulva - - te úgy nézel, 
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mintha volna egy kis sütnivalód. Hát ,te soha¬ 
sem kívántál volna kalóz lenni, szivem? 

János a számtani órákon érzett néha ilyen 
hajlamokat s meglepte, hogy Hűk azt így ki¬ 
találta. 

- Valamikor gondoltam rá — mondta gya¬ 
nakodva. 

- Hát fel akarsz csapni? 
- Mit szólsz hozzá, Mihály? — kérdezte 

János. 
Mihály azt szerette volna, hogy János dönt¬ 

sön, János azt szerette volna, hogy Mihály 
döntsön. 

- Lehetnénk azért a király hódoló alatt¬ 
valói? — kérdezte János. 

Hűk fogai közül ez a válasz jött ki : 
- Azt kell esküdnötök, hogy «le a király-

lyal» ! 
János talán nem is akart ilyen határozottan 

nyilatkozni, de most kitört belőle. 
- Akkor nem vállalkozom - - kiáltotta rá-

csapva^ a hordóra, a mely Hűk előtt állt. 
- Én sem vállalkozom — kiáltott Mihály. 
- Éljen a haza! — sikoltotta Kurli. 

A dühbe jött kalózok ököllel befogták a szá¬ 
jukat és Hűk felüvöltött: 

- Ez megpecsételi a sorsotokat. Hozzátok 
fel az anyjukat. Készítsétek a karókat. 

Hiába, csak fiúk voltak és elsápadtak, mikor 

PROHASZKA OSZKÁR PRIZRENDI KONZULUNK. 

látták, hogy Zsuksz és Csekkó már készítik a 
végzetes karókat. De igyekeztek bátraknak lát¬ 
szani, mikor Vendit felhozták. 

Nem lehet azt szóval elmondani, hogy meny¬ 
nyire megvetette Vendi ezeket a kalózokat. 
A fiúk szemében a kalóz névnek volt legalább 
valami fénye, ő azonban csak azt látta, hogy 
a hajót évek óta nem sikálták. Nem volt rajta 
egyetlen ablak, melynek üvegére ne lehetett 
volna újjal ráirni: «piszkos malacz» s ő már 
rá is irta több ablakra. De a mint a fiúk köréje 
gyülekeztek, természetesen nem gondolt másra, 
csak rájuk. 

— Jól van, szép gyermekem — mondta Hűk 
édesen, mint a szirup - - meg fogja látni, 
hogy húzzák a gyerekeit karóba. 

Akármily finom úriember volt, környezete 
csak bepiszkolta a gallérját és egyszerre érezte, 
hogy Vendi odanóz. Hirtelen mozdulattal igye¬ 
kezett elrejteni, de már késő volt. 

- Meg kell halniok? — kérdezte Vendi 
olyan borzasztóan megvető tekintettel, hogy 
Hűk majd elájult. 

- Igen is meg — dünnyögte. — Csönd le¬ 
gyen — szólt merően nézve — hallgassuk meg 
az anya utolsó szavát gyermekeihez. 

Vendi ebben a pillanatban fenséges volt. 
: Ezek az én utolsó szavaim, kedves 

tini ín, — mondotta szilárdan.--- Érzem, hogy 
igazi anyáitok nevében szólok, a mikor azt 
mondom: remélem, angol gentlemenek mód¬ 
jára fogtok meghalni. 

Még a kalózok is meg voltak hatva és Tut¬ 
lesz idegesen kiáltott fel: 

- .Azt fogom tenni, a mit anyám remél. 
Mit fogsz te tenni, Nibsz ? 

— A mit az anyám remél. Mit fogsz te 
tenni, iker? 

- A mit az anyám remél. És te, János ? 
Huknak azonban megjött a szava: 

- Kötözzétek meg ezt a nőt. 
Szmi kötözte oda Vendit az árboczhoz. 
- Nohát, kis czukrosom — súgta - - meg¬ 

mentlek, ha megígéred, hogy az anyám lészsz. 
De Vendi még Szminek sem akart ilyet meg-

igérni. 
— Inkább ne legyen gyerekem - - mondta 

megvetően. 
Szomorú dolog, de igaz, hogy egyetlen fiú 

sem nézett Vendire, mikor Szmi az árboczhoz 
kötözte, valamennyinek a szeme a karókra volt 
függesztve. Már nem tudták remélni, hogy fér¬ 
fiasán fogják megtenni az utolsó utat odáig, 
mert a gondolkozóképesség elhagyta őket, csak 
bámulni tudtak és remegni. 

Hűk összeszorított fogakkal mosolygott rájuk 
és egy lépést tett Vendi felé. Az volt a szán¬ 
déka, hogy úgy fordítja Vendi fejét, hogy lássa, 
a mint a fiúkat egymás után karóba húzzák. 
De sohasem jutott el hozzá, sohasem hallotta 
meg azt a fájdalom-kiáltást, melyet remélt 
tőle. E helyett egész másvalamit hallott. 

A kVokodilus rettentő tik-takolását. 
Valamennyien hallották, a kalózok, a fiúk, 

Vendi és valamennyinek a feje egy irányba 
fordult: nem a víz felé, a honnan a hang hal- . 
látszott, hanem Hűk felé. Mindnyájan tudták, j 
hogy a mi történni készül, csak ő reá tartozik 
magára és hogy szereplőkből most nézőkké 
váltak. 

Borzalmas volt nézni a változást, mely Hu-
kon végbement. Mintha minden izületében 
összerpskadt volna. Kicsi rakássá rogyott össze. 

A hang mind közelebb jutott és előtte járt a 
kísérteties gondolat: a krokodilus jön a hajóra. 

Huknak még a vaskarma is tétlenül csün¬ 
gött le. Minden más ember behunyt szemmel 
feküdt volna le oda, a hova esett, de Hűk ha¬ 
talmas agyveleje még most is dolgozott és ösz¬ 
tökélésére térden kúszott, mennél messzebbre 
a hangtól a fedélzeten. A kalózok tisztelettelje¬ 
sen utat nyitottak neki s csak mikor a hajó 
faráig jutott, szólalt meg : 

- Rejtsetek el — kiáltott rekedten. 
A kalózok köréje gyülekeztek, valamennyien 

elfordították szemüket attól a szörnyűségtől, a 
mi a hajó felé közeledett. Eszükbe se jutott, 
hogy küzdjenek ellene. A végzet volt ez. 

Csak mikor Hűk el volt előlük takarva, csak 
akkor oldotta fel a fiúk lábát a kíváncsiság, úgy 
hogy oda tudtak futni, megnézni, hogy mászik 
fel a krokodilus a hajóra. És ekkor érte őket 
ennek az emlékezetes éjszakának a legnagyobb 
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meglepetése. Mert nem a krokodilus jött segít¬ 
ségükre, hanem Péter. 

Intett nekik, hogy ne kiáltsanak fel csodál¬ 
kozásukban s ne adjanak okot a gyannra. Az¬ 
tán tovább ketyegett. 

XV. Hűk vagy én, most az egyszer. 
Az életben úgy szoktak a különös dolgok 

történni velünk, hogy egy darabig nem is vesz-
Bzük észre, mi történt velünk, így például hir¬ 
telen észreveszszük, hogy egyik fülünkre süke-

, tek voltunk ki tudja, mióta. Ilyen tapasztalatot 
tefT'é^en az éjszakán Péter is. Mikor legutóbb 
láttuk, a szigeten átlopózott, egyik újjával az 
ajkán, másik kezét a tőrén tartva. Látta el¬ 
menni maga mellett a krokodilust a nélkül, 
hogy bármi különöset észrevett volna rajta, de 
lassanként észrevette, hogy nem ketyeg. Eleinte 
azt hitte, csalódik a füle, de csakhamar rájött, 
hogy a krokodilusban lejárt az óra. 

Nem törődve azzal, hogy mik lehetnek az 
érzései egy teremtésnek, a mely ily hirtelenül 
megfosztatott legbensőbb társától, Péter mind¬ 
járt arra gondolt, hogy fordíthatná hasznára a 
krokodilus katasztrófáját. Elhatározta, hogy 
ketyegni fog, hogy a vadállatok azt higyj ék, ő a 
krokodilus és ne merjék bántani. Nagyszerűen 
ketyegett, de egy előre nem látott eredmény¬ 
nyel. A krokodilus is hallotta a hangot és 
utána ment, vagy azzal a szándékkal, hogy 
visszaszerzi, a mit elvesztett, vagy pedig barát¬ 
ságból abban a hiszemben, hogy ő maga ketyeg. 

Péter baj nélkül érte el a partot és egyene¬ 
sen ment előre, • a lába úgy szelte a vizet, 
mintha észre se venné, hogy új elembe jutott. 
Úszás közben csak egy gondolata volt: «Huk 
vagy én az egyszer.» Addig ketyegett, a míg 
aztán nem is vette már észre, hogy ketyeg. Ha 
észrevette volna, elhallgatott volna, mert a 
ketyegéssel ráijeszteni a kalózokra nagyon el¬ 
més gondolat ugyan, de neki nem jutott az 
eszébe. 

Ellenkezőleg azt hitte, olyan halkan jutott 
el a hajó oldaláig, mint az egér és el volt 
ámulva, hogy a kalózok megrettennek tőle, 
Hűk középen köztük, — mintha a krokodilust 
hallottak volna. 

A* krokodilus ! Péter . csak akkor gondolt 
rá, - - mikor meghallotta a saját ketyegését. 
Eleinte azt gondolta, a krokodilus ketyeg és 
hátranézett. Ekkor vette észre, hogy ő maga 
ketyeg és egy pillanat alatt megértette a hely¬ 
zetet. Milyen jó ötlet volt ez tőlem - - gon¬ 
dolta azonnal és intett a fiúknak, hogy ne tap¬ 
soljanak. 

Ekkor lépett ki a kvártélymester a hajó elő-
részeből és végigment a fedélzeten. Nos, olvasó, 
most figyelj. Péter beledöfött, biztosan és mé¬ 
lyen. János rátapasztotta a kezét a boldog¬ 
talan kalóz szájára, hogy felfogja a halálhör-
gését. A kvártélymester előrebukott. Négy fiú 
megragadta és Péter intésére kidobta a fedél¬ 
zetről. Egy locscsanás és csönd. 

-t- Egy! — kezdte Szleitli számlálni. 
Péter ekkor lábújjhegyen besurrant a kvár-

télyinester kabinjába, mert egyik-másik kalóz 
összeszedte a bátorságát és körülnézett. 

— Elment, kapitány — mondta Szmi a szem¬ 
üvegét törölgetve. - - Minden csöndes megint. 

Hűk olyan feszülten figyelt, hogy meghall¬ 
hatta volna a ketyegésnek még a visszhangját 
is. Nem hallatszott semmi s ő kiegyenesedett 
teljes magasságában. 

- Hát akkor a karókhoz ! — kiáltotta reked¬ 
ten; most még jobban gyűlölte a fiúkat, mert 
láttak őt remegni. 

A fiúk térdre estek. 
- Ne, ne! — kiáltották olyan szánalmasan, 

hogy a kalózok elmosolyodtak. 
Hozd ide a csigát Zsuksz - - mondta 

Hűk — ott vannak a kabinban. 
A kabinban! Péter a kabinban van ! A gye¬ 

rekek egymásra bámultak. 
- Igen, igen - - mondta Zsuksz engedel¬ 

mesen és beszaladt a kabinba. A gyerekek 
utána néztek, mikor egyszerre rettentő ordítás 
hallatszott a kabinból. Aztán egy károgó hang, 
melyet a fiúk jól ismertek, de a kalózok szá¬ 
mára még kisértetiesebb volt, mint az ordítás. 

- Mi volt ez? — kiáltott fel Hűk. 
- Kettő — számlálta Szleitli ünnepélyesen. 

Csekkó, az olasz habozott egy pillanatig és 
aztán beugrott a kabinba. Sápadtan tántorgott 
ki belőle. 

- Mi lelte Zsukszot, te kutya? — sziszegte 
Hűk feléje hajolva. 

- Az lelte, hogy meg van halva, agyon¬ 
szúrták — felelt Csekkó tompán. 

— Zsuksz halott! — kiáltották a megrettent 
kalózok. 

A kabin sötét, mint a kút — mondta Csekkó — 
de valami rettenetes van benne, az a mi ká¬ 
rogott. 

Hűk lattá a fiúk újjongását és a kalózok 
ijedt tekintetét egyaránt. 

- Csekkó - - mondta legaczélosabb hang¬ 
ján — eredj vissza és hozd ki nekem azt a 
micsodát. 

Csekkó, a bátrak bátra elfödte az arczát 
kapitánya előtt. 

- Nem, nem! 
Hűk azonban megrázta a horgát. 
— Azt mondtad, hogy azonnalmégy,Csekkó? -

mondta elgondolkozva. 
Csekkó elindult, kétségbeesetten emelve fel 

a karját. Mindenki hallgatott. Megint egy halál-
ordítás és egy károgás. Senki sem szólt, csak 
Szleitli számlálta : 

- Három. 
Hűk maga köré gyűjtötte kopóit egy intéssel. 
— Ördög és pokol - - mennydörögte - - ki 

hozza fel nekem azt a micsodát! 
Várj, míg Csekkó kijön - - mormogta 

Sztárki s a többiek is utána mondták. 
- Te jelentkeztél, Sztárki? — mondta Hűk 

újra megcsörgetve a vaskezét. 
- Nem én — kiáltott Sztárki. 
- A horgom azt hiszi, igen — mondta Hűk 

feléje lépve. - - Gondolod, czélirányos lenne 
tréfálni a horgommal? 

— Nem megyek én - - felelt Sztárki kono¬ 
kul és a többiek ismét helyeseltek neki. 

— Lázadás ez? — kérdezte Hűk nyájasab¬ 
ban, mint valaha. 

- Kegyelem, kapitány - - hebegte Sztárki 
remegve egész testében. 

— Fogjunk kezet, Sztárki - - mondta Hűk, 
előre nyújtva a horgát. 

(Folytatása következik.) 

Az első sorban ü lnek: Weikersheim herczegnő, Hohenberg heroczegnŐ a trónörös neje, gróf Esterházy Mihályné, gróf Zicby Jánosné, gróf Andrússy Géza, 
báró Gasern Anna —- mögöttük Alinak: ifj. gróf Lónyay Gábor, gróf Zichy János, herczeg Weikersheim, gróf Pálffy Sándor, Ferencz Ferdinánd trónörökös, 
Stefánia kir. herczegnő gróf Lónyay Elemérné, gróf Larisch János, gróf Lónyay Elemér, gróf Potocki Alfréd, báró Rummerskirch, gróf Széchenyi István, grót 
SteFania Kir. nerczegnő grÓr Lonyay ELEMÉRNÉay Károly, herczeg Thurn-Taxis Sándor. 

VADÁSZTÁRSASÁG OROSZVÁRON, GRÓF LÓNTAY E L E M É R E K N É L . - Kindsirati fíUétele. 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Bérezik Árpád színművei. Mint lapunk olvasói 

még élénken emlékezhetnek, Bérezik Árpád a mos¬ 
tani év elején ünnepelte hetvenedik születése nap¬ 
ját. A Franklin-Társulat, mely műveinek majd 
egész pályáján kiadója volt, ezt a szép évfordulót 
azzal ünnepli meg, hogy kiadta Bérezik össze¬ 
gyűjtött színműveit öt szép kötetben. Egy szép 
és eredményben gazdag irói pálya emlékjele ez az 
öt terjedelmes kötet: ötven különböző színdarab 
van benne, közte az Írónak ifjúkori kísérletei és 
több eddig kiadatlan darabja is. Ma már tisztán 
láthatjuk Bérezik irói pályájának jelentőségét. A 
magyar dráma szempontjából abban áll ez, hogy 
öt évtizeden át, az irodalmi és színházi divatok 
minden változásai között segített ébren tartani a 
közönség érdeklődését a magyar irók színpadi 
kísérletei iránt, egyik főoszlopa volt az eredeti 
magyar repertoir kifejlesztésére való törekvések¬ 
nek, - - azt a munkát folytatta sok sikerrel, a 
melyet annak idején Kisfaludy Károly kezdett 
teljes dicsőséggel. Bérezik múzsája szelíd és nyájas 
volt mindig, az apró emberi fólszegségeken szere¬ 
tett mulatni, keserűség nélküli, optimisztikus szatí¬ 
rával, az apró emberek apró dolgai iránti szere¬ 
tettel és megértéssel, az élet mindennapi realitásai 
iránti élénk érzékkel. Ez az érzéke teszi meg¬ 
figyeléseit elevenné, színdarabjait a kiegyezés kö¬ 
rüli idők magyar társadalmi életére dokumentum-
szerűén jellemzővé. A régebbi magyar hivatal¬ 
noki élet furcsaságai, apró bajai, mulatságos ol¬ 
dalai, de néha szenvedései is Berczikben találták 
legjellemzőbb rajzolóik egyikét, - - ebben a kör¬ 
ben benne élt ő maga is, pontosan ismerte és 
.szeretettel rajzolgatta. Ha valamikor valaki meg 
akarja rajzolni a hetvenes-nyolczvanas évek magyar 
társadalmának képét, kevés olyan bő forrást fog 
találni, mint Bérezik színdarabjai. Munkásságának 
ez a társadalmi jelentősége. Tetőpontjain pedig — 
Az igmándi kispap czímű népszínműben, mely a 
népszínmű nyolczvanas évekbeli formájának egyik 
leghatásosabb példája és a Himfy dalai-b&u, 
mely máig is legjobb és legkedvesebb magyar 
történeti vígjátékaink egyike — ez a szindarabiró 
munkásság igen tisztességes irodalmi színvonalra 
jut s olyan színpadi sikerek emlékét kelti fel, a 
melyhez hasonlót kevés régebbi magyar színmű¬ 
író ért el. Az ötkötetes szép gyűjteményből csak 
korlátolt számú példány jut kijnyvárusi forgalomra, 
nagyobb része az író hitvesének akaratából köz¬ 
könyvtárainknak jut ajándékul 

SÍÖTaffettet 
Kérjenek mintát « ml újdonságainkból fekete, 

fehér, vagy színűben: Taffetas, Changeants, 
Fafonnés, Crépt de Chlne. Duchesse, tcossais, 
Eolienne, Mousselln* 120-cm. széles, méterje 
K. l.20-töl kezdve, Bársony és PlUs ruhiknat, 

l| és blúzoknak stb., valamint blúzok éi ruhák 
valódi svajczi hímzéssel batiiV 'gyapjú, 
-vászon, és selyemben. 

Ili csakis kezeskedett szolid lelyemszo-
I rete t árulunk, Közvetlenül magánvevOknek, postaköltség, 

-és vám-mentesen a lakásba. — (Dupla levélbélyeg.) 
Schweizer és Társa, Luzern U 2 3 (Svajcz) 

• Selyemszövet-kivitel — Kir. üdv. szállítok. 

Dr. Miszné 
füzöterme 
Bpest,IY.,VácML7. Lem. 
Telefon 142—45. azám. 
Ajánlja kizáróUg mérték után 
készülő 

szabadalmazott 
hal csont nélküli 
fűzőit. 
Ismertet5 árjegyzék díjtalan. 

Nagy asszonyok élete. Szikra, a kitűnő írónő 
egy nagyterjedelmű kötetben tizennégy, a törté¬ 
nelemben és kultúrtörténetben szerepelt kiváló nő 
életrajzát állította össze. Csupa olyan nők, a kik 
a régi értelemben vett szűkebb körű asszonyi 
hivatás korlátain túl nagyobb hivatást teljesítettek 
és többé-kevésbbé mélyen belenyúltak az emberi¬ 
ség fejlődésébe. A könyv mintha bizonyítékok 
tárháza akarna lenni azok számára, a kik meg 
vannak győződve az asszonyi képességről. Az egyes 
példák jól vannak megválogatva, Tszö-Szi-iöl, a 
nagyhatalmú, a renaissance-asszonyokra emlékez¬ 
tető khinai császárnétól kezdve a mai asszony 
legjelentékenyebb képviselőjéig, Cttrienéig. Csak 
az tűnik fel, hogy a világirodalom nevezetes nő¬ 
alakjai közül nincs a könyvben egy sem, mert 
Beeeher-Stowe Harriet, a Tamás bátya kunyhója 
hires szerzője első sorban mégsem mint iró, ha¬ 
nem mint a rabszolgaság ellen küzdő apostol jön 
tekintetbe. A kötet egyes czikkeit többen, nagyob-
bára nők írták, a legtöbb czikk a tárgy kellő is¬ 
meretével és természetesen nagy szeretettel is van 
írva. 

Színdarabok. A magyar publikumban újabb 
jelenség, hogy az olvasók érdeklődése mind, élén¬ 
kebben fordul a színdarabok olvasása felé. Általá¬ 
nosan tapasztalják, hogy a mely színdarab a szín¬ 
padon sikert arat, könyvalakban is kelendővé lesz ; 
a mint hogy Molnár Ferencz színdarabjai, köztük 
különösen Az ördög és most legújabban A farkas 
a magyar könyvpiacz legkelendőbb könyvei, szinte 
eruptív módon nyilvánult irántuk az érdeklődés. 
Ugyanabban a kiadásban, melyet ezek a könyvek 
tettek ismertté és kedveltté a közönség előtt, je¬ 
lent meg most Nagy Endre szeretetreméltó komé¬ 
diája, A miniszterelnök is, mely kitűnően tartja 
magát a Magyar Színház színpadán. A Fővárosi 
Színházak aiűsofi czímű vállalat, egyike legfris¬ 
sebb és legkönnyebb mozgású sorozatos vállalata¬ 
inknak, a Vígszínház külföldi újdonságait adta 
ki legújabban: Bernslein drámáját, Az oslrom-oi 
Biró Lajos és az Aranykalilka czímű történeti 
szintén vígjátékot Heltai Jenő fordításában. -
Néhány tavaly előadott színdarab is most jelent 
meg, Biró Lajos darabjai: A sárga liliom és a 
Rablólovag, valamint a Lengyel Menyhérttel 
együtt irt A czárnő. Ezeknek megjelenését nyil¬ 
ván az Amerikával való szerzői jogi szerződés 
rendezetlensége késleltette, - Íróink csak azzal 
tudtak eddig védekezni az amerikai rabló-előadások 
ellen, hogy nem engedték darabjaikat kiadni. 
Most szívesen látjuk viszont Biró és Lengyel da-
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rabjait, melyek különben még egyáltalában nem 
tűntek le egészen a színpadokról. Megjelent végre 
A sarkantyú is, Gábw Andor és Liptai Imre 
nemrég előadott darabja. 

A «Jó Pajtás» új kötete. Sebők Zsigmond és 
Benedek Elek kedvelt gyermeklapjának, mely egyre 
szélesebb körben terjed a gyermekek között, új 
kötete jelent meg: az iűei 1912-ik évfolyam első 
féléve összegyűjtve egy pompás, nagy kötetben. 
Ha az ember így együtt látja, akkor tudja csak 
jól megítélni, mily gazdagságát adja az olvasni és 
látnivalónak ez a kedves lap ; jó néhány vaskos 
kötet ifjúsági könyv kitelnék belőle. E mellett 
valamennyi közleménye a lehető leggondosab¬ 
ban van megválogatva: legkiválóbb Íróinknak 
egyenesen az ifjúság számára írt versei, meséi, 
elbeszélései, ismertető ezikkei, kitűnő magyar 
festőművészek rajzai adják a kötet tartalmit. 
Sebők Zsigmond Dörmögő-történetei, Benedek 
Elek versei és meséi, Endrődi Sándor, Ábrányi 
Emil versei, Eákosi Viktor, Szemere György, VA-
radi Antal, Siabóné Nogáll Janka, Murai Károly, 
Schöpflin Aladár stb. regényei, elbeszélései, ozikkei 
magukban is megadják a lap karakterét s hoz¬ 
zájuk csatlakozik még egész sora az ismert aevü, 
kitűnő íróknak. Egyes rovatai, mint pl. A világ 
legszebb meséi, az ifjúsági irodalom legjavából 
valók, sportközleményeit a leghíresebb mttgyar 
sportemberek írják. A kötet kiállítása is pompás, 
bekötési táblája, melyet Faragó Géza színes képe 
díszít, valóságos díszművé teszi. 

A «JÓ Pajtás*, Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja legújabb, deczember 1-én meg¬ 
jelent számába Lampérth Géza irt verset, Szemei-e 
György elbeszélést, Sebők Zsigmond folytatja Dör-
mögö Dömötör Királyhágón túli utazását, Altai 
Margit kedves gyermek-színdarabot ad, Garay 
Ákos szép képet rajzolt, Endrődi Béla vidám 
Krampusz-történetet irt pattogó versekben, saját 
rajzaival, Zsiga bácsi elmondja egy kedves móká¬ 
ját, Szemere György folytatja regényét. A rejt¬ 
vények, szerkesztői üzenetek egészítik ki a szám 
gazdag tartalmát A t Jó Pajtás t-i a Franklin-Tár¬ 
sulat adja ki, előfizetési ára negyedévre 2 korona 
50 fillér, félévre 5 korona, egész évre 10 korona, 
egyes szám ára 20 fillér. Mutatványszámot kívánatra 
küld a kiadóhivatal. (IV. kér. Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
Bérezik Árpád színművei. Budapest, Franklin-

Társulat Öt kötet; ára 10 korona, 
Nagy asszonyok élete. Összegyűjtötte Szikra. 

Budapest, Singer és Wolfner; ára 7 korona. 

iá mindig azt mondta, hogy szeplők elűzésére, valamint 
finom, pnha bőr és fehér teint elérésére éa megóvására 
nincs jobb szappan, mint a világhírű «Steckenpferd» 
liliomtej-szappan. Védjegye iSteckenpferdi, készíti 
Bergmann & Oo. ozég Tetschen a/E. — Kapható min¬ 
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszertár- s minden e 
szakmába rágó üzletben. Darabja 80 fillér. — Hasonló¬ 
képen csodálatosan beválik a Bergmann-féle <Manera> 
liliomtej-krém fehér és finom női kezek megóvá¬ 
sára, ennek tubusa 70 fillérért mindenütt kapható. 

Peherykönnyö 
elegáns. 

ciarfósabb 
mini bőr. 

GüELDY 
! PARFUMERIE DE LUXÉ, PARIS 

GUELDY 
parfümök: 

„LA VIOLLETTA" 
„LE BOIS-SACRE" 
„LES MIMOSÉES" 
„L'EMPYRÉE" 
„DOUX-SONGE" 
„STELLA MARÉ" 

Kaphatók Budapesten a következő cs. és kir. udvari illat¬ 
szerüzletekben és drogériákban : MÜLLER J. L. IV., Ko-
ronaherczeg-utcza 3. VÉRTESSI SÁNDOR IV., Kristóf-tér 8. 
• MOLNÁR és MOSER IV., Koronaherczeg-u. 11. B B 

LUEFF SÁNDOR IV. kér., Váczi-utcza 9. szám. • 

OMEGA 
5 . . KORONÁTÓL FELJEBB 

előnyeiről 
mindenki meg van győződve 

LECHMER JÓZSEF 
BUDAPEST IV. VÁCZI UTCA 8 

DIVATOS KARKÓTÖÓRÁK 
AJÁNDÉKNAK ALKALMAS 

FALI-BRONZés MÁRVÁNY DISZÓRÁK 
KÉRJEN ÁRJEGYZÉKET 

kiváló bőr- és 
lithiuxnos 

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

Kapható ásványvizkereskedésekben és QPUIII T f C ÁPAQT Szinye-Lipóczi Salvatorforrú-vállalat, 
gyógyszertárakban. OW1ULI CO AUUO l Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 
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A miniszterelnök. Vígjáték három felvonásban, 

irta Nagy Endre. Budapest, Franklin-Társulat; 
ára két korona 50 fillér. - - Az ostrom. Dráma 
három felvonásban. Irta Bernstein Henry, fordította 
Biró Lajos ; ára 90 fillér. - - Aranykalitka. Vig-
játék három felvonásban, irták Lordé, Funck-
Brentano és Marséle, fordította Heltai Jenő ; ára 
90 fillér. (Mindkét darab a Fővárosi Színházak 
Műsorában jelent meg.) - - A rablólovag. Színjá¬ 
ték három felvonásban, irta Biró Lajos. — Sárga 
liliom. Vidéki történet három felvonásban, irta 
Biró Lajos. —A czárnő. Színmű három felvonás¬ 
ban, írták Biró Lajos és Lengyel Menyhért. 

Mindhárom könyvet Singer és Wolfner adta ki ; 
ára mindegyiknek három korona. 

A sarkantyú. Dráma három felvonásban, irták 
Gábor Andor és Liptai Imre. Budapest, Dick 
Manó; ára három korona. 

A «Jó Pajtáso 6. kötete. Szerkeszti Sebők Zsig¬ 
mond. Budapest, Franklin Társulat; ára díszkö¬ 
tésben 6 korona. 

EGYVELEG. 
* Száz éves csatorna. A Svédországot átszelő, 

420 kilométer hosszú csatorna most lett 100 esz¬ 
tendős, 1812 végén kezdték építeni egyik, 97 kilo¬ 
méter hosszú részét és ez 10 millió forintba került. 
Ma ez a munka 100 milliónál is többe kerülne. 

A diszkréten előkelő illat, mely a Gueldy-
parfümöt jellemzi, hódította meg a legmagasabb körö¬ 
ket s ez teszi általánosan kedveltté ezen hires párisi 
különlegességet, mely (lásd mai hirdetést) a bel- és 
külföldi cs. és kir. udvari illatszerüzletekben kapható. 

Lassanként itt van már a tél s ha hivatalosan 
még nem is értünk el odáig, a természet már kitesz 
magáért. - - Szükségét érzi mindenki a melegebb 
ruháknak, különösen a szőrmeruhadaraboknak. Első 
helyet foglalja el e téren Elkán Gyula szűcs szőrme-
uagyárúháza (VII., Károly-körút 19.) árúinak finom, 
ízléses kivitelével és legolcsóbb áraival, a kit ezért 
a legmelegebben ajánlhatunk. A czég engedelmével 
néhány eredeti módéit mutatunk be jelen számunkban. 

Közelednek a bosszú téli esték s velük a 
sok báli, színházi s egyéb társadalmi alkalmasságok. 
Alkalmas toalettekhez ajánljuk legutolsó újdonsá¬ 
gainkat voile, crépe de chine, duchesse, ecossais, 
oolienne, reps tailleur, bársony és plüs stb., valamint 
különlegességeinket hímzett ruhák és blúzokban valódi 
svajczi hímzésekkel batiszt, voüe, pamut és selyem. 
Mintákat és párisi divatképeket a világhírű export 
czég Schweizer & Co. Luzern U 23. (Schweiz) franko 
küld, a választott kelméket pedig vám- és bórmentve 

a házhoz, az osztrák határon lévő saját fiókiából 
(Buchs). Ünnepi ajándékoknak caikkeink kiválóan 
alkalmasak és mindenkinek örömet szereznek. 

ÁM 
logh Ilona Erzsébet, 27 éves korában Budapes¬ 
ten. — LUKÁCS MARGIT, néhai Lukács György ál¬ 
lamtitkár leánya Gardoneban. 

Szerkesztői üzenetek. 
Úgy-e szeretsz. Zöldelő fiatal rügy, — de most 

nincs a rügyek fakadásának ideje. 
A fiúcska. Az ilyen aktuális költészet nem nagyon 

kedvünkre való dolog, — valami napilap talán job¬ 
ban használhatná. 

Kis házikó. Szép, szép, a mit ir, de mit ér mindez, 
ha nincsen szépen megírva ? 

SAKKJÁTÉK. 
2825. számú feladvány Miskolczy Antaltól, Budapest. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: SAHKADI ANTAL. 

a Magyar Kereskedelmi Múzeum könyvtárosa, 61 
éves korában Budapesten. — Tiszauj helyi ÚJHELYI 
JÁNOS, Ugocsa vármegye volt alispánja, 94 éves 
korában Tiszauj helyen. - - EUSZINKÓ JÁNOS, sajó-
pálfalvi görög - katholikus lelkész, gyémántmisés 
áldozópap, 91 éves korában Sajópálfalván. — GEL¬ 
LER JÓZSEF, cs. és kir. udvari szállító, a koronás 
arany érdemkereszt tulajdonosa, 75 éves korában 
Budapesten. — GEBHAEDT KÁROLY, a Belváros köz¬ 
tiszteletben álló polgára, 75 éves korában Buda¬ 
pesten. — Ebeczki TIHANYI FERENCZ, nyűg. királyi 
telekkönyvvezető, 70 éves korában Budapesten. -
Báró FECHTIG IMBE, a szolnok-csongrád-tiszabal-
parti ármentesítő és belvizszabályozó társulat volt 
elnöke 69 éves korában Tiszaugon. —• SIMON lo-
NÁCZ, kereskedő, 68 éves korában Balasagyarma-
ton. - - VÁMOSSÍ KÁROLY, udvari tanácsos, ügyvéd, 
a budapesti ügyvédi kar egyik legtekintélyesebb 
tagja, 65 éves korában Budapesten. 

Özv. BOLITS IGNÁCZNÉ, szül. Leipold Mária, 76 
éves korában Budapesten. — Özv. balázsfalvi Kiss 
BÉLÁNÉ, szül. Domián Mária, 65 éves korában 
Kecskeméten. - - BHÜNN IZIDORNÉ, szül. Gottlieb 
Róza, 63 éves korában Budapesten. — Özv. pop¬ 
rádvölgyi DÖLLER ANTALNB, szül. nemes Kail Mária, 
(51 éves korában Késmárkon. - - Özv. HORVÁTH 
MIHÁLYÍIÉ, szül. Vinis Amália, 60 éves korában Ber-
hidán. — Özv. szerajevói SZEDOGLAVICH ADOLPNÉ, 
szül. bábolnai Dovánkovich Etelka, 62 éves korá¬ 
ban Budapesten. - PATAK BERTALANNÁ, szül. Ba-

8ÖTÉT. 

fTB^I-á-' 

d e f 
VILÁGOS. 

^" >, Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

KÉPTALÁNY. 

A i Vasárnapi Ujság» 44-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: A tudatlan saját maga el¬ 
lensége, tehát másnak barátja sem lehet. 

Feleifis szerkesztő: Hoitey Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Várme^ye-n. 11. 

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

©S® Modellek ™ 
Elkán Gyula szűcs 
műterméből, Bpest, VII., Károly-körút 19. 
«©« A czég divatlapot kívánatra küld. «©<*> 

Sealskin kabát hermelinnel. in hermelin garnitúra Perzsia kabát sealskin gallérral. 



VASÁBNAPI ÚJSÁG. 

legszebb 
KARÁCSONYI flJAMDEK! 

Nina vezetéke! Nincs kanta! 
Semmi tóriümtel tóiört fel m njttanatl 

WKTORIPTARSA BUDAPEST, 
VIII.. Baross-utca 7. Hám. 

.SZOLOOITVANY 
[ VAIANINT AMERIKAI ÉS EURÓPAI 

SIMA É30YÖKEHES 

SZŐLŐVESSZŐ 
ÚNKRŐINA6T MENY15ÉGBB1 

O L C S Ó A R A K NEUETT ELADÁSRA ÁRLAPOT 
INBVCN KÜLDÜNK l 

ÖADAGONYYIDÉKI SZÖLOTEIEP 
KCZELOSÉBE 

TAPOLCZA,(ZALAM.) 

Versenyen kívül! 
Nélkülözhetetlenek az én híres faliszőnyegeim kétol¬ 
dalú, nehéz minőségekben sokféle pompás mintával 
és pedig papagály, hattyú, kutyák és menekülő dámvad. 

Só Egy ritka alkalmi 
«= vétel folytán ab-
j ; bán a kellemes 
gin helyzetben va-
N a gyök, hogy 2 m. 
,4 § hosszú és i:«> 
" o c m - széles nehéz 
§ -* flanell takaró-
— "> kát drb-onként 

2 korona 30 fillér 
árba* szétküldjek. Az ismert Tinóm 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 5-8O. 

Egyúttal ajánlom príma Smyrna-utánzat-Salon-
szönyegeimet 

140 cm. széles, 200 cm. hosszú korona 8.— 
160 • . 250 • < i II.— 
200 t . 300 « • « 15.— 
250 • . 350 • i • 26.— 
Agyelő, hasonló anyagból drb.-önként 2 kor. 

Ár és minőség konkurenczia nélkül. Szétküldés utánvéttel. 
Nem tetszés esetén becserélem, vajry a pénzt visszaküldőm. 

ÁRÚSZÉTKÜLDÉSI HÁZ GTJSTAV STERN 
vorm. Handels- u. Produktivgesellschaft GÖDING N o V I . 

Illusztrált katalógus ingyen és bérmentve. 
10 K.-is vételnél l elegáns cigaretta tároza ingyen. 

Cement-fedöcserép-gyártó gépek, 
Beton-ürtömb-gyártó gépek, 
Cement-falassótégla-gyártó gépek, 

Ilii csatornázási alapcsövek. 
^M Formák: betonoszlopok stb. gyártá-
fl sara. Kotorok. — Hengerművek. 

M Belonkeverőgépek. — Czement-
M lapsaftolók. 

M Dr. 6ASPART & Comp. gépgyára 
m Markraiistádt, Leipzfg mellett 

^m Kérjük gyárunkat meglátogatni. 228. siámQ ár-
^g jegyzék ingyen. 

T-Csak hölgyeket érdekli!-h 
ELSŐ MAGYAR NŐI EGÉSZSÉGÜGYI 
ÉS TESTÁPOLÁSI CZIKKEK SZAKÜZLETE. 

KELETI I. Bpest, IV., Korona-
nerczefl-u.l4/l6.sz. 
rSr.Szapáry-udvar.) 

A czég saját gyártmányú és külföldi kü¬ 
lönlegességei : Haskötők az összes al¬ 
testi bántalmak ellen. Eredeti párisi fű¬ 
zők és melltartók éptermetilnk részére, 
valamintkiegyenlitófüzók ferde növesiiek 
számára. Cs. és kir. szab. térvkötők. 
Egyenestartdk. Hygienikus havibajkötők! 
Gummiharisnyák. A legkiválóbb franczia 
és amerikai női óvszer különlegességek ! 
Új l Autó Vagina! Spray. Új l Irrigáto-
rok. bidék, valamint az összes betegápo-
lási czikkek. — Csak szakavatott női 
kiszolgálás. — Mérsékelt és polgári árak. 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve 

ROZSNYAY PEPSIN BORA, 
Kellemes izü, kiváló jó hatású szer 

étvágytalanság, ren¬ 
detlen emésztés és 
gyomorgyengeség ellen. 

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

Kapható: 

minden gyógytárban 

valamint 

Rozsnyay Mátyás 
ARAD, Szabadság-tér. 

Harzi kanári madarakat, 
nj és modern ének¬ 

lési irányban, 
nagyszerű nappali 
éa világosságnál 
éneklök, a csász. 
és kir. állami 

éremmel, arany és ezüst 
éremmel kitüntetve, szál¬ 
lítok konknrrenczia nélkül 
már 25 év óta a legolcsóbb 
arakon 10, 12, 16 és 20 
koronáért. Elsőrendű nős¬ 
ténykéket 3 koronáért. Nem-
tetszöket kicserélem, esetleg 
az összeget küldöm vissza. 
H Sok elismerő levél. H 
Magyar árjegyzék ingyen. 
J WAIS kanárimadár telepe 
Wien, VII., Halbg-asse 20. 

Nagy választék 
bel- és külföldi 

papirkárpilokből 
Minius Jakab 

tapéta raktáraiban 

Fáoczi-ut 6. 
á Bazár-udvarban. 

ORSZÁGOS 

Margit-szappan 
70 fillér. 

Margit - pouder 
1 K 20 MII. 

ARGIT-
CRÉME 

(Rózsavölgyi és Társa-féle 

Bpest, IV., Sütő-u. 6/V., félem. 
A kor. havi előfizetésért O kor. havi előfizetésért 
'hetenkmtB kotta. »hetenkint6 kotta. 

Minden újdonság azonnal kapható ! 
Házhoz is szállítjuk! Kölcsönöz vidékre is 

Tessék tájékoztatót kérni ! 

a főrangú hölgyek kedvencz szépitö szere, az 
egész világon el van terjedve. Páratlan hatása 
szerencsés összeállításában rejlik, a bor azon¬ 
nal felveszi és kiváló hatása már pár óra le¬ 
folyása alatt észlelhető. Mivel a Margit-eremet 
utánozzák és hamisítják, tessékeredeti védjegy¬ 
gyei lezárt dobozt elfogadni, inert csak ilyen 
készítményért vállal a készítő mindennemű 
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsii-

¬ . 
talan vegytiszta készítmény, a mely a kül¬ 
földön általános feltűnést keltett. Ara l kor. 

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

Kocsié P u csa r n o k 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen^. 

MAR GIT 
.l.V_M_ gyógyforrás — (Beregmegye.) 
a gyomor, belek, lingyholyag s különösen a 
légzőszervek hunit ős bántalmainál igen jó ha¬ 
tású még akkor is, ha vérzések esete forog fenn. 
Megrendelhető: EDESKUTY L.-nál Budapesten 

és a forrás kezelőségénél Munkácson. 

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

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

Ára komplett 4 O korona. 
tfaiéklOcm 
l i 12 • 
l > 14 > 
l > 16 » 
l • IH , 

i lábas 12cm [l tojássSlő 
14 
16 i 
18 

l omelettsütö 
• l teiscrpenyő 
• l fedő 12 cm 

l fedő 16 cm 
l » 18 » 
l • 20 » 
l pecsenyesütő 
l.öfcörszemsütő í sz. 

l átnyomósiita 
l merő 
l habverő Pl 
l citromnyomó 
1teasziirő 1 n 

Hozzá állvány keményfából darabja 6 korona. 

Nagy konyhakészlet, 17" Cf) 
neoéz min. II. ibra szerint •**• u u 

Urasági konyhakészlet TT *| Hf! 
kölönösen nehéz min. III. • * » • 1 U U 

Tiszta alumínium 
Paiik. 

Tiszta alumínium 
iáljms. 

Tiszta alumínium 
Tojássütő. 

Tiszta alumínium 
fedő. 

l liter_ 
la/i liter 
2V« liter 
3'/» liter 
5 liter 

K 1-70 
K 2-20 
K 2-70 
K 3-60 
K 4-50 

V, liter K l -20 
"/t liter K l -50 
1 liter K 1-80 
IVi liter K 2-20 
2 liter K 3 ' -

12 cm K —'90 12 cm K — 65 
14'cm K l -20 14 cm K —'80 
16 cm K l'50 16 cm K l'— 
18 cm K 1-80 18 cm K l "20 

Alumínium-társaság 
Wien, L, Kárntnerstr. 28. 

NA6T KÉPES ÁBJE6TZÉK: 
I. oszt. Háztartási cikkek. 

I I . out. Asztalkészlet, evőeszközök. 
III. out. Utazáli és turittaoikkek. 
IV. ont . Ajándéktárgyak és újdonságok. 

CftLDERONI ÉS TTÍRSft 
Szemüvegek s orrcsipte-
tök, arany, ezüst tek-
nősbéka és double fog¬ 
lalattal. Színházi látcső¬ 
vek. Női nyeles látcsö¬ 
vek, gyöngyház, teknős-
béka és diszzománcz 
burkolattal. Prizmás lát¬ 
csövek, Zeiss- és Busch-

Bndapest, V., 
Gizella-tér 1. 
(Haas-palota) 

féle színházi, tábori, verseny, utazási 
és vadászati czélokra. Diszes kivitelű 
lorgnettek, arany, ezüst gyöngyház, 
teknősbéka és diszzománczból. Ane-
poid és légsúlymérőket, finom szerke¬ 
zettel. Ablak-, szoba-, fürdő- láz- és 
diszes állóhőmérők. Stereoskop készü¬ 
lék. Teleskópok. Fényképészeti készü¬ 
lékek. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Sárga János 
császár és királyi udvari szállító 

ékszerész és műötvös 
Budapest, IV., Kigyó-tér 5. és 
Kloozsvár, Mátyás király-tér 13. 

Az ország 
legelőnyösebb 

ékszer, óra, ezüstnemü 
és iparművészeli tárgyak 

beszerzési forrása. 
Készpénzes angol rendsz. 

részletfizetésre is. 
Vidékre választékot küld ! 

Árjegyzék ingyen. 

Legdivatosabb 
karperecz órával. 

l karátos arany 90 K. 
14 « « bőrszíjjal^ 28 « 
Ezüst bőrszíjjal 16 i 
Aczél . 14 i 

HAGYARHON ELSŐ, LEGNAGYOBB ÉS LEGJOBB HÍRNEVŰ ÓRAÜZLETE. 

llapiffatott 
18*17. -

ORAK,EKSZEREK10-évijórállással 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

Képes ár|egyzéfc bérmentve. Jivltigoli pantomn 

ler & Söhne 
bőrönd-táskák és 
bőráru specialisták 

Wien, I I . Himmelpfortg. 7. 

Előkelő! Tartós! 
Versenynélküli árak! 

Katalógus ingyen és bér¬ 
mentve. Azonnali szállítás 

Diadalmasan 
uralkodik 

szakácskönyveink feleli Kürthyné 
most megjelent pompás szakács¬ 
könyve. Bérmenlve küldi 4 kor. 
beküldése eselén Erdős JÓZSCÍ, 
Budapest, VI/6., Eötvös-u. 36. 

bfirbutoripar 
Bőrbutor 
szakműhelyek 
RENDI ANTAL 
Budapest, IV. kér. 
Semmelwes-n. 7. sz. 

Angol bőrbutor, Ebédlő-
székek, irodai karos¬ 
székek szakszerű gyár¬ 
tása. Külön osztály 
használt bőrbutor mo¬ 
dernizálására, felfrissí¬ 
tésére és íestésére. 
Székátalakitások. 

épies hímzések 
blúzokon, gyermekruhá¬ 

kon, térítőkön, vert*, hor¬ 
golt' és tücsipkék, szőnye¬ 
gek, agyagáruk. 

Országos Magyar Háziipari Szövetség 
Budapest, IV. kér., Kígyó tér 1. szám. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyáros reüzlet: föváro. első és legrégibb 
llll..llitr»Sü-!l.a;>. X». Csipketi9Etitó,vegytisztító 
Telefon: József 2-37 és kelmefestő gyári intézete . 
Piókol: H., Pő-ntcza 27. IV., Eskü-út 6. V., Kecskeméti-

ntcza 14. V.. Harminczad-ti. 4. VI , Teréz-kötút 
39. VI., Andrássy-út 16. VIII., József-kőrút 3. 

FcnyKépnagyítást 
meglepően szép 
kivitelben :: 

K ő Of\ -lói i(|en diszes 
O OU Passepartoutval 

együtt készít bármilyen kép után a 

HUNGÁRIR 
fényképészeti és festészeti társaság 
Budapest. IV/v. Károly-körút 24. sz. 

OlaffestményeK. AquarelleK. 

"DARWIN1 A természettudományok 
minden ágának haladá-
sáról népszerűén, cse¬ 
vegő módon Uíjéko/tat a 

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

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

ki magasió Í 
a r Í5 egyedüli 

2 karácsonyi ajándéka! 
Egy minden helyzetben hordható biztonsági a r a n y 
t ö l t ő i öl l, mely mindig Íráshoz kész. Precziz 
mestermunka, el nem rontható, tartós, egyszerű! 
A felülmúlhatatlan «Penkala»-töltöirón(K 1.20), mely 
remek színekben, mint l u x u s - t ö l t ö i r ó n (K 1.80) 
vágj' ezüst vagy aranydublégyürükkel (K 2.40) min¬ 

denkit elragad. 
Kapható minden papirkereskedésben. 

IOSTEB ÖDÖN ÉS TÁRSA R.-T BEBLIN ÉS ZÁGPÁB. 
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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. 

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 44 f.-és üvegekben. 

Ai egész országban mindenütt kapható. 

ERÉNYI BÉLA 
gyógyszerész 

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

Minden üvegnek plombálva kell lenni. 
Egy üveg Egy nagy üveg Egy lego. üveg 
DIAKA- DIANA.- DIANA-

BÓsborszesz •ősborszesz sósborszesz 

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

VASÁENAPI ÚJSÁG. 

HOZZON 
a legközelebbi gyógyszertárból 
nekem egy tégely c< Erény i-
Ichthyol-Salicyl»-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 ityen 
perfidens lesz, ki fogom dobni. 
De azért elárulja neki a nagy 
titkot, hogy az Erényi-Ichthyol-
Salicyl páratlan szer bőrbán-
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 gy.'iknrj manapság és a 

léd ok 
tl-

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

mulasztható az 

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

gyógyszertárakban. 

KÜLFÖLDI 
rendszer 

Nagy forgalom, 
kevés haszon! 

A valódi 

Diana 
krém 
szappan 
púder 
Ma már 

5 O 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 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 
3 koronás megrendeléseket szál¬ 
lítunk. 

Csak 

Franklin-Társulat nyomdája. Budapest, IV., Egyetem-uteza 4. szám. 

DIANÁT 
fogadjon el. 

Minden nőnek felhívjuk 
figyelmét a Diana-púder hasz¬ 
nálatára. Eredeti dobozokban 
50 fillérért mindenütt kapható. 

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

OITSY 1 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal : IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési 
teltételek: 

Í Egészévre _ _ a 
Félévre _ _ _ 1 
Negyedévre _ _ 1 

BUDAPEST, DECZEMBER 8. 
2O korona. A t Világkrónikát-val 
1O korona, negyedévenként l koronával 

5 korona. több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg-. 

határozott viteldíj is csatolandó. 

A SZEBB CSAPATOK LEEEESZKEDNKK A HEGYSÉGBŐL AZ ADKIÁHOZ, SAN GIOVANNI Dl HEDUA MELLETT. 

A Vasárnapi Újság eredeti fölvétele. 

u 




