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legszebb 

KARÁCSONYI flJANDEKI 
Semmi tónümöflrt traftfel óra rcí&annat! 

Tartóssága óriKös 
i Itymeszebbmenőjótállás mettitl 

WIKfORIPTARSA BUDAPEST, 
VIII., Baroii-utca 1.szám. 

AZ ÖSSZES GÉPEK ÉS FORMÁK 
CEMENTÁRUK ELŐÁLLÍTÁSÁRA 

cementfalazfttégla-eyártó népek, cementfedő-1 
cserép-gyártó gépek, betoniirtömb-gyártól 
gépek. — Formák csatornázási-, vízveze¬ 
ték- és alagcaövek. betoncölöpök, lépcső¬ 
fokok, határkövek stb. gyártására. — Kő¬ 
zúzók, hengerművek, betonkeverők, 

padi olup saj tolók. 

Dr. GÁSPÁRT & Comp. GÉPGYÁRA 
MARKR ANST ADT Leipzig mellett 
• Kérjük fryárnnkat meglátogatni, ^ h 

228. ezámn brosúra ingjén. ^" 

DÚS KEBEL ELNYERÉSÉRE, 
A szép mell elnyerésének művészete már 

nem titok többé a nők előtt, mióta a P l l u l e . 
O r i e n t a l e s (keleti pilulák) pompás tulajdon¬ 
ságai ismertekké lettek. — Ezen pilulák tényleg 
képesek a mellet fejleszteni, megerősíteni és 

ujjáalkotni és a nyak, valamint a vallak 
csontkiugrásait eltüntetni, amennyiben az 
egész mellnek kecses teltséget kölcsönöz¬ 
nek a derék szélessé tétele nélkül. 

A P i l u l e s O r i e n t a l e s főképpen ke¬ 
leti növénykivonatokból áll, tehát t e l j e sen 

a r z e n i k u m m e n t e s e k s az egészség¬ 
hez is hozzájárul. Nem szabad ennek 
hatását más, hasonló készítményekével, 
a belső vagy knlső használatban össze¬ 

hasonlítani. 20 éven felüli eredmény igazolja a P i l u l e s 
O r i e n t a l e s hírét és bebizonyította, hogy ez ngy asszonyok, 
mint a fiatal leányok részére az egyedüli megbízható szer 
domb áru és erős mell elnyerésére. 

Könnyű diszkrét kezelés. - Állandó eredmény körülbelül 
két hónap után. 

J. Batie, Pharmaeien, 5 Passage verdeau. Puris. Egy doboz 
(.Pilules Or ien ta les» bérmentve és diszkréten kapható 
6 korona 4 5 fillérnek postautalványon való beküldése elle¬ 
nében a főraktárosnál: Török József, Budape«t, VI.. Király-
ntcza 12. sz. és Pharmazeutische Agentur, Wien, XII. Bez., 
Teiehaekergasse 5. (Utánvéttel K 6-75.) 

Lapunk minden olvasónőjének ajánljuk Török úrtól a 
nagyon értékes iA kebel plasztikus szépségéről* szóló füze-
tecssét bérmentesen kérni, melyet ingyen küld. 

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

Az összes 

betegápolás! cihltch 
raktára, 

l Haskötők, sérvkötők művég¬ 
tagok, görcséi-harisnyák, »il-
lanygépek és egyéb égészség-

• ügyi cikkek 15410 

Fischer Péter és Társa R-T. 
Budapest, Kossuth Lajos-utca 6. Telefon 958. 
Alapittatott 1855. .-. Must megjelent képes árjegyzé¬ 

künket kívánatra ingyen és bérmentve küldjük. 

i monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen. 

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

~4J Egy ritka alkalmi 
» E vétel folytiiu ab-
j ? o bau a kellemes 
g m helyzetben va-
IN o gyök, hogy 2 m. 
j § hosszú és 130 
" o c n l- széles nehéz 
g - flanel] takaró-
-"> kát drb-onként 

2 korona 30 fillér 
árban szétküldjek. Az ismert finom különleges 

Sahara-takaró drb.-ként K 3.50. 
Egész különleges szenzáció 

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

ÉSZAKISARK-TAKARÓIM 
ára darabonként csak K 5-80. 

Egyúttal ajánlom príma Smyrna-utánzat-Salon-
szőnyegeimet 

140 cm. széles, 20(1 cm. hosszú korona 8.— 
IfiO » « 250 « • « M.— 
200 « « 300 « « « 15.— 
V50 « « 350 « • « 26.— 
Ágyelö, hasonló anyagból drb.-önként 2 kor. 

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

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

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

Icopteóbb 
HAVI HITEL 

.t&ef, 

'&* A tű 
nélküljáíszó 

Rafhé -l emezek 
előnye általánosan 

elismert. 
A szafirtü nem koptatja 

_ lemezeket, ennek alapján 
használhatóságuk Korlátlan. 

Pathé-lemezek a legnagyobb művészek 
— Caruso. Slezák stb. felvételeit 

^ ^ IJO** 
JEAN IVEUVILLJE, részletosztály, Kiulapest 11., Andrássy-út 33 
T K T Í P l t D.YíKfl l H o s s z a s í s k i i l t sé8« ! kiíérlelerfs >"4n végre a jóvó Patb.-f..nját nyújtom. Túl vagyunk már azon időn, midőn egy némileg jó készülékért aránytalanul nagy árt kellett 

• Sietni, -fóreívéssm volt, hogy oly Pathéfont itölcsmielkiihti talállak, mely tökéletes felszereléssel ellátva, a konkurrencia részéről négyszeresen sőt ötszörösen díi-
n nyújtott gépekkel ne csak konkurálhasson, hanem azokat felül is múlja Iliszom. hoay ezt el is értem és csupán azt kérem, hogy alkalom a.lassék ennck°bizon) itá^in is Fenti kitűnő" 

Pathé-Pannonia gépemet 20 darabot tartalmazó 10-29 cm.-es kétoldalú lemezzel együtt a bibetetlenill olcsó K 120.- áron nyújtom, havi 4 . - koronájával Annyira meg vagyok róla 
CTfeodTe, aintriol ,:'áHi!mányom minden tekintetben ki fog elégíteni, bojrj készséisel kul.lc.m azt 8 napi próbára. Ajánlom, hogy csakis speciálisan a számomra előállított Pathéfont vásárolni 

k. mert csupán ilyen készülék fog mindenképen megfelelni, (iarantálok azért, bogy készülékem minden egyes alkatrésze a Pathé gyárból való. 

"~"2 A készülék leírása: 
Csomagolás ingyen! 
JOv, niedmtaj készpénzfizetésnél. 

Kérem ezen szelvíny kitöltéséi és a K 4.— 
flsö részlettel való beküldését 

| s" 
S Víroii... 
= UloM po ni 

' é n y t Illllllllllllllllllllll 
Életkor 
Fnglalk 
Fiietéa 

H .1 , el 
miiidmhtiwk ve..!* ken-

érkezik 
latom. 

3 Igen finom politirozott mahagóni szekrény, rezo-
S nánc-készülékkel ellátva, 38 cm széles. 19 cm 
g magas, precíziós rugószerkezet, akusztikai hang¬ 

kar és az 

l eredeti 
niínnviben a készülék ég a lemezek meg Mm felelnének, úfy a Jttildemény = 

Tisszaküldlietfi. mely esetben a teljesített ele* részlettizetest nsszaszármaz- ^ Ir t lá l lnk a7£ r t hnav n o&n &a lomoTol- Q 
l síállitast nem eszkSzölhetem. ügy TUsiajottatom a pénzt 6 r l > " " e í a 8 e P e s ICmCZeK a 

fenti leírásnak tökéletesen megfelelnek. Jeaa HeiTüle. részletosztály. Budapest ¥L. Andrássy-át 33.8. 
Fr*nJdin-TáTBulai nyomdija. Budapest. I V , Egyetem-ntcHk 

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

OITSY PÁL. BUDAPEST, DECZEMBER 15 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal : IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
teltételek: 

( Egészévre _ _ 
Félévre _ 
Negyedévre _ _ 

SO korona. 
1O korona. 
6 korona. 

A tVilágkrónUtát-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez s postailag 

határozott viteldíj is csatolandó 
meg-

A B E L G R Á D I VÁR E R Ő D Í T M É N Y E I . (SZEMBEN ZIMONY.) 

Balogh Rudolf fölvétele. 
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Maga azt mondja, hogy ez mindig így vol'. 
Igaza van. De régebben minden ilyen szegény 
nullának nyújtottak egy vaczkot, a melyben 
meghúzhatta magát. Regebben minden kenyér-
kereső férfi körül meghúzódott egy csomó el-
virágzott, fonnyadt, szürke nőrokon. Minden 
családban vegetált egy-egy néniké, kuzin vagy 
sógornő, akik igyekeztek megszolgálni a nyúj¬ 
tott kegyelemkenyeret. Varrjgattak, beteget 
apultak, gyereket neveltek. Manapság már nem 
futja a családfő jövedelme. Örül, ha eltart¬ 
hatja n-jét és gyermekeit. Mi a család, rokon¬ 
ság köréből kiteszik a szegény hervadt nullát 
az utczára. Keresse m<rg a kenyerét! Igen, ez 
egésze'n helyes, de adjatok meg neki az alapot, 
képzettséget, még zsenge leány korában. Ne 
lökjétek támasz és alap nélkül az életbe, mert 
ez barbár kegyetlenség! 

Meg kell és meg is fog mindez változni. 
Csakhogy meg fog ezzel változni a nő értéke¬ 
lése is. Nem fogják magukat többé a szépség 
és érintetlenség — a mai fő értékelési alap -
szerint megbecsültetni engedni. 

Ugy-e az ököljog idejében a férfi legnagyobb 
értékét a személyes bátorság és a testi erő ad¬ 
tak meg. Nos, manapság száz férfi közül 
kilenczvenkilencz hal meg úgy, hogy jófor¬ 
mán maga sem tudja, hogy mekkora egyéni 
bátorsággal rendelkezik, mert semmi alkalma 
sincs, hogy azt kipróbálja. Tisztek lesznek 
generálisokká, a nélkül, hogy csak egy kis 
lőporfüstöt szagoltak volna. Sőt lehet mon¬ 
dani, hogy a rendes csapattiszinél és közkato¬ 
nánál jóformán teljesen mindegy is, hogy hő,-i 
lelkesedéssel vagy vaczogó fogakkal menne-e 
háborúba, mert tényleg mindegy, hogy a pár 
száz méterről jövő melinit, ecrasit vagy des-
troyer-bomba emelt homlokú hőst, vagy pedig 
gyáva nyulat tép-e szét A mai katonánál nem 
a lelkesedés, hanem a fegyelem a fődolog. 

Ép úgy, mint a polgárembernél a tudás, a 
kitartás, esetleg a furfang és lelemény a mérv¬ 
adó mlajdonsng, a mely sikerre viszi és nem 
az izomerő. Nyápicz, sőt hibás testű ember is 
nagy állást érhet el. 01 van, a kit Spártában 
meg csecsemő korában lehajigáltak volna a-" 
hagyományos sziklahegyről. 

Ekkép kell megváltoznia a nő értékelési 
alapjának is. Az a nő, a ki szerez, a ki el 
tudja tariani magát és esetleg gyermekét i?, 
nem fogja magát többé a rozsdás pánczélkorlát 
mögé szoríttatni, a melyet eddigi kenyéradója, 
a férfi állított fel számára. 

Nem fogjuk többé engedni, ho<;y elvitassák 
tőlünk az egész életre való jog. Ki fogjuk azt 
küzdeni magunknak ! Nézzen csak körül a ter¬ 
mészetben . . . Nincs egyetlen élőlény sem, a 
melytől meg volna vonva a jog az egész életre. 
Csak az ember állította szabályok kívánják ál-
idozatnl milliók nyomorékját az ő előitéle-
teiknek. 

Dolgozni, küzdeni fogunk ezeknek kipusztí-
tasán . . . küzdeni fogunk a rengeteg rozsda 
ellen, a mely ellepi a férfiak agyát, szivét és 
lelkét . . . 

Marosy felhúzott szemöldökökkel, ijedt meg¬ 
döbbenéssel nézett a kigyulladt ítrczú leányra. 

Józan, egyszerű és kissé lassú gondolkozású, 
elég szép műveltségű, de átlagos, közepes te¬ 
hetségű ember létére soha eszébe se jutott szo-
cziális problémákon törni az eszét. Ennélfogva 
a különben oly nyugodt, tartózkodó, előkelő 
leány erősen feminista ízű kifakadásai igen 
kellemetlenül érintették. 

Mivel a felvetett téma teljesen idegen volt 
előtte, óvakodott attól, hogy polémiába bocsát¬ 
kozzon. 

Őszinte nyíltsággal fordult tehát Rita felé. 
- Ne nevessen ki kérem, ha bevallom, hogy 

praktikus hétköznapi ember létemre, mindezen 
érdekes kérdések teljesen érdekkörömön kívül 
e>tek eddig. De megígérem, hogy minderről 
gondolkodni fogok s ha érdekli véleményem, 

majd elmondom elmélkedéseim eredményét. 
Most azonban, ha megengedi, hogy sorsába 
avatkozzam, szeretnék néhány kérdést intézni 
magához. 

Rita mint egy egészen más világból vissza¬ 
térve, idegenül nézett a férfira. Mélyen felléle¬ 
gezve, félresimítva haját égő arczából s jóakaró, 
kissé lenéző mosolylyal felelte : 

jgen hálás volnék, ha tényleg valami jó 
tanácscsal támogatna. 

Mielőtt tanácsolnék valamit, kénytelen 
leszek előbb kissé összeszidni magát, — mo¬ 
solygott Marosy. - - Elbeszéléséből kivettem, 
hogy eddig egy cseppet sem törődött azzal, 
hogy értesülést szerezzen magának arról, váj¬ 
jon boldogult nagynénje hagyott-e hátra vég¬ 
rendeletet vagy sem. 

— De téved, — tettem mindent, a mit tehet¬ 
tem. Átkutattam szegény Flóra néni összes hol¬ 
miját, írtam bécsi ügyvédjének, a ki postafor¬ 
dultával válaszolt, hogy nála semminemű ilyes¬ 
féle okirat nincsen letéve. Velenczében pedig 
az osztrák konzul megígérte, hogy megkéri né-

.met kollegáját, hogy kutassa ki Denneburg 
Richárd tartózkodási helyét és tudja meg tőle, 
hogy vájjon az elhunyt végrendelkezett-e ottani 
tartózkodása alkalmával. Miután azonban a né¬ 
met konzul hosszabb szabadságon volt, hát ér¬ 
tésemre adta, hogy beletelik abba egy-két hónap 
is, mííí választ kapok. Az én meggyőződésem az, 
hogy Flóra néni Denneöurg javára végrendel¬ 
kezett. Ismerve az ő könnyen lelkesülő termé¬ 
szetét, bizonyos vagyok benne, hogy az új ro¬ 
konok feletti elragadtatásában, s miután távol 
voltam tőle, s ő azt szinte bűnömül rótta fel, 
hogy alkalmatlan időben betegedtem meg és 
hogy meg mertem betegedni általában, hát igen 
valószínű, hogy meg sem emlékezett rólam 
végrendeletében. Betegségem tartama alatt ka¬ 
pott leveleinek tartalma is olyan volt, hogy 
sejtetni engedte, hogy inkább szabadulni kivan 
tőlem. 

Visszatérte utáni szokatlanul szívélyes és 
melegebb viselkedését egy kis megbánás vagy 
lelkiismereti furdalás félének tulajdonítom. Ép 

'úgy azt is, hogy utolsó világos perczeiben irni 
akart volna. Teljesen meg vagyok arról győ¬ 
ződve, hogy a végrendelet feltalálása sorsomon 
semmit sem fog változtatni. 

- Tehát a velenczei konzultól nem kapott 
még semmif.-'le tudósítást? 

Rita kissé zavartan mosolygott. 
— Az igazat megvallva, én leveleimet Fiúméba 

«poste restante» czímeztettem s eddig bizony 
még nem néztem utána. Most úgyis alig múlt 
el egy hónapja annak, hogy idejöttem s igazán 
mondhatom, annyira beteg volt a lelkem, hogy 
féltem mindentől, a mi felébreszthetne abból 
a kellemes, jóleső félálomból, a melybe itt las-
sankint beleéltem magamat . . . 

- Akár csak jó magam, — mosolygott Ma¬ 
rosy. — Könnyelmű gyermekek vagyunk mind¬ 
ketten. Én is itt evezgetek s itt üldögélek a 
sziklatetön, a .helyett, hogy állás után néz¬ 
nék. Ugy-e még maga se tett lépéseket ezen 
irányban ? 

Rita fejét rázta. 
- Nem. De igen hálás vagyok, hogy egy 

kicsit felzavart gondatlan henyélésemből. Leg¬ 
közelebb bemegyek Fiúméba, utána nézek le¬ 
veleimnek . . . Tulajdonképen nincs is értelme, 
hogy miéit halasztgassam . . . Bemegyek hol¬ 
nap . . . hozzá akarok végre fogni a sorsom 
kormányzásához. 

Marosyn valami kellemetlen hideg érzés fu¬ 
tott végig. 

— Átmegy Fiúméba és én egyedül leszek, — 
gondolta magában, — egyedül egy egész na¬ 
pig . . . de hiszen én is elmehetek Fiúméba. . . 
de hátha tolakodásnak veszi. . . Ha azt kívánná, 
hogy elkísérjem, hát felszólítana. Talán még 
felszólít, ha elbúcsúzunk . . . 

Rita szeme pedig várakozásteljesen csüngött 

Marosy elsötétült arczán. Várta, hogy szóljon, 
hogy ajánlkozzék, hogy elkíséri. . . Milyen szép 
volna együtt eltölteni a napot . . . De hiszen 
ha kedve volna vele jönni, hát bizonyosan 
szólna . . . Ha meg felszólítja, hogy kisérje el, 
az úgy venné ki magát, mintha szolgálatait, 
akarná igénybe venni . . . 

A nap utolsó gyenge sugarait küldte szót a 
tenger fényes sima felületén. A tramontana, a 
hűvös esti szellő megrezegtette azt az egypár 
fűszálat, a mely ezen a védett helyen tengő¬ 
dött. 

Rita megborzongott. 
Marosy felugrott. 

- Hűvösödik. Jó lesz, ha megyünk. 
Felkeltek és szótlanul lépkedtek ló a szikla¬ 

sziget oldalán. Marosy szótlanul segítette le a 
lejtős helyeken Ritát s valami fájdalmas, ön-
kínzó néma dacz késztette arra is, hogy eláll¬ 
jon tervétől, s ne mutassa meg Ritának a szi¬ 
get másik oldalán levő romnak maradványait, 
a honnan oly szép kilátás nyilt a canale della 
Morlaccára és Vegliára . . . 

Szótlanul értek le a homokos partra, a melyre 
kihúzva várakozott Marosy bárkája. 

Szótlanul ültek belé s Marosy szótlanul eve¬ 
zett hazafelé. 

Mindkettőjüknek nehéz súlyként nehezedett 
a lelkére a nyomasztó tudat, hogy a következő 
napot külön és egyedül kell tölteniök. 

Rita restelte visszavonni elhatározását . . . 
Neheztelt Marosyra, hogy csak még pgy rövid 
szóval sem említi, hogy hiányozni fog neki a 
társasága . . . Már csak puszta udvariasságból 
is mondhatná . . . 

Azután meg elkezdett haragudni saját ma¬ 
gára, hogy mit törődik ő mindezzel. Szógyelte 
magát, hogy lám ő jobban vágyik Marosy tár¬ 
saságára, mint az az övére. 

Mindezen ellentétes hangulatok azt eredmé¬ 
nyezték, hogy hazaérve a kiszállásnál igen hi¬ 
degen búcsúzott Marosytól, a kinek viszont aj¬ 
kán fagyott a szó, melylyel épen fel akarta 
ajánlani kíséretét és szolgálatait a másnapi 
F'iumei útra. 

Röviden búcsúztak s mindegyikük saját ma¬ 
gára s a másikra neheztelve, elégedetlenül, le-
hangoltan tért haza. Rita egy igen rosszul töl¬ 
tött éj után korán kelve, felkészült s jóval in¬ 
dulás ideje előtt már a kikötőnél volt. Nyug¬ 
talanul nézett körül, hogy nem-e lézeng Marosy 
szokása szerint a kirakodó, érkező és távozó 
hajók körül. Felszállva a hajóra, felsietett a 
fedélzetre és onnan kémlelte a partot, utolsó 
perczig remélve, hogy megjelenik a várva-várt 
vállas karcsú alak, s őt üdvözölve megcsillan az 
a két szép becsületes tekintetű kék szem. 

Az egykedvű, mogorva hajóslegények már le-
oldták a kötelet s átdobták a korláton. A kapi¬ 
tány már beletrombitálta a parancsot a szó¬ 
csőbe s Rita még mindig a partot vizsgálta. 

Csak mikor a hajókerék lapátjai két nagy 
fehér habszárnyat kavartak fel a hajó két olda¬ 
lán, a kéményből sűrűn tódult a füst s Porto-
Ré mólóján egyre kissebbek és kisebbek lettek 
az emberek, míg végre csak egy sor fekete 
pont látszott, akkor ült le csak Rita egy mély 
sóhajjal a majdnem üres hajó fedélzetén s 
szinte megijedt azon gondolattól, hogy egész 
nap idegen emberek és idegen arc-zok lesznek 
körülötte. 

Újra töprengeni kezdett azon, hogy nem 
volt-e mégis ő a hibás, hogy nem szólt Ma-
rosynak ? Hátha ezáltal vége szakad az ő kelet¬ 
kezőben levő kedves, bizalmas barátságuk? 

Ezen töprengéseknek megvolt azon előnyük, 
hogy az idő látszólag igen gyorsan múlt s Rita 
alig akart hinni szemeinek, midőn Fiume ki¬ 
kötője már egészen közel látszott, mikor ő még 
jókora unalomra volt elkészülve. 

Fiúméba érve első dolga volt a postára 
sietni. 

Jó sokáig kellett álldogálnia, a «poste res-

tante» rácsozata előtt, a míg a 
mindenféle masamódleányok és 
kereskedősegéd elegáncziájú ficsu-
rok után végre reá került a sor. 

— Zs. R. 103.? 
A póstahivatalnok belenyúlt a 

kis rekeszbe. 
— Zsifkovits, Zserevits, Zserkó 

Zs. R. 103. — tessék. 
Rita, ki eddig egész közönyö¬ 

sen állt a reteszes ablak előtt, 
most hirtelen támadt szivdobo-
gással vette át a két meglehető¬ 
sen nagy borítékot, a melyet a 
hivatalnok kinyújtott neki. 

Gyorsan leadva porto-réi czí-
mét, a melyre még esetleg ér¬ 
kező levelezéseit küldetni kívánta, 
szorosan kezében tartva a két 
borítékot, elhagyta a postát és 
sietett vissza q, móló Adamichra 
s leült a Hotel Európa előtt a 
kávéház asztalainak egyikéhez. 

Sokáig forgatta és méregette 
kezében a két borítékot Az egyik 
a velenczei szálló látképével és 
czímével volt ellátva s látszólag 
több apró levelet tartalmazott. 
Valószínűleg a portás által to¬ 
vábbított postát. A másikon a 
«Consul generál de L'Autriche-
Hongrie hivatalos czímirata volt. 

- Talán ez a levél dönti el 
végleg sorsomat, — elmélkedett, 
merőn nézve a zárt levelet. 

- Cosa commandi signora? ' 
Rita riadtan nézett az előtte 

álló pinczérre. Egészen elfelej¬ 
tette, hogy ő most bizony kávé¬ 
házban ül, a hol kötelessége va¬ 
lamit fogyasztania. Feleszmélt 
arra is, hogy ez a kötelesség 
nem fog valami nagyon nehezére 
esni, tekintve hogy igen korán és 
igen szórakozottan reggelizett. 
Rendelt hát két tojást és sonkát 
s elhatározta, hogy csak villás¬ 
reggelije után fogja felbontani a 
konzul levelét s most csak a szál¬ 
lodából utána küldött leveleket nézi át. A fel¬ 
bontott nagy borítékból illatos, elegáns levél¬ 
kék hullottak ki. Valamennyi "Madame la ba-
ronne Denneburg»-nak volt czímezve. Egyik 
Florenczből, a másik Luganóból, a harmadik 
Drezdából, a negyedik Pétervárról. Mind-mind 
Flóra néni röpke hotel-ismeretségei egyikétől 
jöttek. Összebeszélések a következő téli saisonra, 
egy pár sor nagyvilági pletyka, néhány eljegy-
zési kártya, egy-két meghívó - - Flóra néni 
egész felületes mondaine életének hű tükre . . . 

Sóhajtva tette félre az illatos czímeres, ko¬ 
ronás levélkéket. Elszorult a szive, a mint 
elképzelte, hogy milyen örömmel bodorította 
volna fel nagynénje ezüstszőke haját erre vagy 
arra az alkalomra. Milyen izgatottan tárgyalta 
volna a toilette-kerdést erre a routra, arra a 
galadinere jótékonysági bazárra . . . Szegény 
Flóra néni . . . A te szép suhogó selyemruháid 
mind ott fekszenek nagy bőröndökben a homá¬ 
lyos depóiban. Csillogó gyémántjaid, halvány 
fényű gyöngyeid ott pihennek bársony tokjaik¬ 
ban az aczéllal bélelt erős zárú kézitáskában a 
signora Bachich szerény szobácskájában a nagy-
régi faragásos, szúette diófaszekrényben . . . 
ijedt, önző madárlelked pedig ki tudja hánya¬ 
dik dimenzióban tévelyeg . . . 

Rita félretolta az elfogyasztott villásreggeli 
maradványait s bizonyos izgatott, babonás áhí¬ 
tattal bontotta fel a konzul levelét. 

A konzul udvarias szavakban tudatta vele, 
hogy sikerült német kollegájának megtudni 
Denneburg Richárd báró állandó tartózkodási 
helyének, respektive birtokának czímét «Schloss 
Wiilmeritz bei Rocbrau. Bayern.» Willmeritz-
ből a báróhoz intézett levél azzal jött vissza, 
hogy «ünbestellbar.. Abgereist,» 

Wiilmeritz csupán egy egész kicsiny falu, 
mely a közel fekvő Rohrauhoz tartozik, tehát 
a konzul Rohrau helység jegyzőjéhez fordult 
azon kérdéssel, vájjon nincs-e tudomása ar¬ 
ról, hogy a báró hova utazott s hogy esetleg 
nincs-e nála hivatalosan letéve az elhunyt bá-
róné végrendelete. 

A jegyző felelete mellékelve volt. 

CSERNOCH JÁNOS, AZ ÚJ ESZTERGOMI ÉRSEK. 

Detttiebürg báró tartózkodási helyéről, úgy¬ 
mond, tudomása nincsen. A kastély cselédsége 
nem kapott semminemű utasítást az esetleg 
érkező levelek továbbítására. 

A mi a végrendeletet illeti, a következőkkel 
szolgálhat csupán. 

Rohrau régi jegyzője talán öt-hat héttel ez¬ 
előtt gutaütés következtében meghalt. A levél 
irója csak nemrég vette át hivatalát. A konzul 
úr levelének vétele után rögtön utánanézett és 
tényleg talált egy letétbe nelyezett végrendele¬ 
tet, melyet kevéssel elődjének halála előtt egy 
özvegy báró Denneburg Willibaldné bízott reá 
megőrzés végett. A végrendelet tarfalmáról tu¬ 
domása nincsen. 

A konzul néhány udvarias frázissal, melyek 
szerint igen nagy örömére szolgált, hogy Ritá¬ 
nak szolgálatára lehetett, őszintén kivánja neki, 
hogy a megszerzett adatok segítségével mi¬ 
hamarabb sikeresen elintézhesse ügyeit. 

Rita kiejtette kezéből a levelet. 
Tehát minden kétséget kizárólag létezik vég¬ 

rendelet . . . És Flóra néni Willmeritzben vég¬ 
rendelkezett... Ezáltal egészen bizonyos, hogy 
Denneburg Richárd az örökös . . . Mintha sűrű 
köd borulna mindenre, a mi körülötte van. . . 
Csodálatos, ő mindig azt hitte, hogy teljesen 
leszámolt és belenyugodott azon feltevésbe, 
hogy Denneburg Richárd az örökös, és lám, 
lelke mélyén mégis csak ott lappangott a re¬ 
mény, hogy Flóra néni végrendelet nélkül halt 
meg s így birói úton érvényesítvén, mint vér¬ 
rokon, örökösödési jogait, valószinűleg elég te¬ 
kintélyes rész jutand neki a nagy vagyonból. 

így pedig . . . bizony nagyon valószínű, hogy 
FJóra néni akkori lelkiállapotában legkevésbbé 
sem gondolt arra, hogy megemlékezzék idegen¬ 
ben betegen fekvő unokahugáról. 

Tehát tényleg elérkezett az idő, hogy ismét 
elővegye a lapok kishirdetéseit, előkeresgélje 
legelőnytelenebb fényképeit s ajánlgassa kevés 
tudását s alapos tűzpróbát kiállott türelmét 
különböző finnyás úriasszonyoknak . . . 

Rita szomorú mosolylyal tekintett a pinczér 
állal eléje felhalmozott ujságlapokra. 

Miért ne fogna hozzá mind¬ 
járt? Úgyis elprédált egy hóna¬ 
pot idejéből. . . most itt a bi¬ 
zonyosság ; most mái nincs sem¬ 
mi kifogása arra nézve, hogy be¬ 
várja, a míg ügyei tisztázód¬ 
nak . . . Eléggé tisztán áll előtte 
a halálig tartó egyforma szür¬ 
keség . . . 

Elszántan nyúlt a legfelül 
fekvő lap után. «Abbazianer Kur-
blattu. Egy tekintetet sem vetve 
a lap tartalmára, rögtön a hir-
detéses felét ütötte fel. 

Kevés keresgélés után egy, 
mindjárt a lap végén, nagy be¬ 
tűkkel nyomtatott hirdetés vonta 
magára figyelmét. "Társalkodó-
nőt és lititársnőt keres magá¬ 
nyos úrnő. Abbázia. Villa Zeppa. 
Jelentkezhetni d. u. i—íí közt.» 

Lám, mintha csak maga a vé¬ 
letlen ösztökélne arra, hogy mi¬ 
hamarabb cselekedjem... Az én 
hajóm úgyis csak hatkor indul 
vissza. Ebéd után mindjárt át¬ 
mehetek Abbáziába. Legalább így 
én is meglátom az illető úrinöt, 
nem csak ő határozhat fotográ¬ 
fiám után, hogy tetszik-e neki a 
hajam állása s az orrom és szám 
vágása. 

H itat egy kis dacz is késztette 
ezen lépésre. Látni akarta, hogy 
milyen hatást fog tenni Maro¬ 
syra, ha odaveti neki, hogy igenis 
már állást vállalt. Ennyi meg 
ennyi nap múlva pakkol és megy. 

Mert bizony gondolatai hátte¬ 
rében egész nap ott lappangott 
Marosy. 

Mikor elindult Portó - Réből, 
akkor saját magát hibáztatta, 
hogy miért is nem kérte meg, 
h°gy jöjjön vele. Most pedig, 

.hogy kínzóan érezte hiányát va¬ 
lamely baráti lénynek, a kivel 
megbeszélhette volna mindazt, a 

mi az utolsó órákban történt, most neheztelt 
reá és közönynyel vádolta. 

Gyorsan és szórakozottan elköltött ebédje 
után hajóra ült és átment Abbáziába. 

Hosszas kérdezősködés után megtudta, hogy 
a <i Villa Zeppa» Volosca felé van a Reichsstras-
sen és valami gazdag nagyiparos özvegyéé. 

Az ég beborult s látszólag egy kis múló zi¬ 
vataros eső fenyegetett. 

Rita meggyorsította lépteit és a kijelölt irány¬ 
ban haladva, csakhamar meglelte a «Villa Zep-
pá»-t. 

Impozáns nagy erkélyes, terasszos épület volt 
ez, a kertben egy sor óriási pálmával. 

Becsöngetett és az elősiető inasnak átadta 
névjegyét. 

Az inas bevezette őt egy nagy szalonba, a 
mely azonban igen homályos volt, részint, mert 
a nehéz selyem függöny ők és drapériák félig el-
f-dték az ablakokat, részint mert a közelgő eső 
miatt odakinn is besötétedett kissé. 

Rita leült és várt. Kevés idő múlva az elő¬ 
csarnokon keresztül kopogó magassarkú czipők 
tipegése s selyemszoknyák suhogása közeledett. 

Egy kissé zsíros hang, nyilván az inashoz 
szólva, kérdé: 

- Hol? . . . A nagyteremben?. . . Felgyúj¬ 
tott? 

- Nem, nagyságos asszony. 
- Úgy hát gyújtson föl. 
- A nagy csillárt? 
- A nagy csillárt és az összes mellékvilá¬ 

gítókat. 
A portiére alatt megjelent egy elég magas, 

elég csinos, /úgynevezett átmeneti korban levő 
hölgy, kissé túlgazdag selyempungyolában, erő¬ 
sen rizsporozott arczában rendkívül édes mo¬ 
solylyal. 

Megpillantva Ritát, kissé előkelő negédeske-
déssel sietett feléje. 

- Ah, Zsarnay kisasszony, igazán nagyon 
kedves, hogy felkeresett. Ön bizonyára rokona 
Denneburg bárónénak. Ő egy született Zsarnay. 

(Folytatása következik.) 

Erdélyi fényképe. 
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FLÓRIÁNNÉ ELVEI. 
ELBESZÉLÉS. IRTA SAJÓ SÁNDOR. 

Az volt ám még az igazi nagy nap, mikor 
a főispán a tiz esztendős jubileumát ülte ! 
Tíz évig ülni egy vármegye nyakán: nagy 
dolog ez ebben a nagyon változandó világ¬ 
ban. Jönni hiszen jött a kegyelmes úr máskor 
is elégszer, - - ezen a nagy napon azonban 
nem jött, hanem - - bevonult. Az utcza képe 
is szokatlanul ünnnepi volt: a nagyhídnál a 
kocsma előtt nem álldogáltak parasztszekerek, 
a nagy piacz pedig föl volt söpörve. A városi 
koldusok, — férfiak, asszonyok - - dolgoztak 
rajta előtte való nap egész délután; Vaksi 
Laji, a koldusbiró dirigálta őket, össze is tisz¬ 
togattak vagy három szekérre való piszkot, 
szemetet. Községek küldöttsége minden vidék¬ 
ről, szalónkabátos körjegyzők, ünneplőbe öltö¬ 
zött parasztok, - - magyarok, tótok - - ődöng-
tek az utczán, kocsmaajtókban. Mikor a szűr-
doki dombra ért a menet, megdördültek a 
mozsarak a «várhegy*-én, a kálvárián, a meg¬ 
érkezéskor pedig Korcsok hajdú már ugyan¬ 
csak sűrűn sütögette őket. Krisztus urunk ott 
a keresztfán meg is sokalhatta már . . . 

Csótáros, czifrakantáros gyönyörű négy ló 
volt a főispán hintójába fogva, lovas bandé¬ 
rium nyalkállott előtte, utána, elől a díszru¬ 
hás uraké, hátul a lobogós ingű parasztlegé¬ 
nyeké. Kalkovics aljegyző volt a bandérium 
vezetője, Flórián írnok a zászlótartója; nap¬ 
sugár csókolgatta, nyári meleg szellő lengette 
a vármegye dicsőségtől megrongyolódott zász¬ 
laját. 

Pukkadoztak a mozsarak, de pukkadozhat-
tak az ellenzékiek is, a kik megátalkodottsá-
gukban nem vettek részt az ünneplésben. No, 
ellenzéki hatalmasságok, Jordánfalvyak, Ma-
róthyak, Kispálok, mit szóltok hozzá ? úgy-e, 
hogy nélkületek is együtt van az egész vár¬ 
megye ? Hiszitek-e, hogy ilyen dologtevő na¬ 
pon így egybegyűlt volna a nép - - azért a 
kis ebédért, egy-két szivarért - - ha nem sze¬ 
retné a kegyelmes urat ? Hát csak nézzétek ezt 
a fényes bevonulást és irigykedjetek! 

A mi igaz, igaz: az ellenzéki hatalmassá¬ 
gok ha otthon maradtak is. a pártjukból azért 
elég sokan álldogáltak a bámész sokaságban 
néma irigységgel. Itt van teszem azt Fló-
riánné: nagy ellenzéki pedig s egy hét óta 
váltig fogadkozott, hogy az orrát se dugja ki 
hazulról ezen a napon, még sem állhatta meg, 
hogy otthon maradjon. Eljött, hogy lássa az 
urát, hogy észrevétesse magát vele, hogy han¬ 
gos szóval bosszantsa, csúfolja, gúnyolja, még 
itt is, az utolsó perczben. Mert nehéz termé¬ 
szetű asszony. 

- Ott jön ni a drágalátos, azon a kiköl¬ 
csönzött kehes gebén ! Milyen büszkén emeli 
azt a zászlót, azt a rongyos firhangot! S mi¬ 
lyen maskarát csinált magából - - hogy nem 
restelli a vén bolond ! 

Szegény Flórián úgy tett, mintha nem hal¬ 
laná a csúfos megjegyzéseket; pedig Flóriánná 
még utána is kiáltozott. Lehet különben, hogy 
nem is hallotta: Flóriánné szavait elnyelte 
az éljenriadal, a mint hullámzón hömpöly-
gött végig a néző sokaság mentén a kegyelmes 
úr felé. 

Egy helyen azonban egy recsegő borízű 
hang makacsul átharsogott minden éljenzésen. 

- Puttonyba a főispánnal! Puttonyba vele ! 
Nini, hiszen ez az öreg Lajtos, a részeges 

kertész hangja és szólása! Még mindig él az 
öreg s még mindig iszik. Gyerekkorunk óta 
ismerjük, de nem láttuk soha józannak. Vala¬ 
mikor hahotázva kisérgettük, úgy ingereltük 
az utczán: 

- Lajtos bácsi, - - éljen Tisza Kálmán ! 
Puttonyba ! felelte ő "állhatatosán 

minden éljenzésre. Nem értettük, miért emle¬ 
geti olyan haragosan a puttonyt; most tudjuk 
már, hogy 1875-öt irtak akkor . . . Tetszett a 
gyerekseregnek a pattogós hangzású leszólás : 
puttonyba! - no, többet is ér a mai divatos 
abczúg-nti. Hát az a hang harsogott bele az 
éljenzésbe most is : puttonyba a főispánnal! 

Heister, a rendőri rangban lévő kisbiró köte-
lességszerűen csititaná, de csak inkább ingerii. 

— Puttonyba veled is békás! - kiabál 
Lajtos bácsi, nskem nem parancsolsz ! 
csak azért is : puttonyba! 

Flóriánné a politikai érzelmek közösségével 
helyesli a szót; odaszalad Lajtos bácsihoz és 
biztatja, hogy jól teszi, csak azért is kiabál¬ 
jon. Lajtos bácsi végignéz Flóriánnén, aztán 
csöndesen rámordul: 

- Puttonyba minden asszonnyal is! 
Flóriánné szó nélkül tovább somfordál. Haza-

megy> - ' gondolja - - hisz nincs itt semmi 
látnivaló. Bizony hitvány volt ez a bevonulás, 
komédia az egész, a kormánypárti csábosok 
hűhója, az ellenzék rájuk se hederít; majd 
elmúlik ez a nap is, - - hadd bomoljanak.. . 

Haza is ment Flóriánné ; a templombavonu¬ 
lást, - - mi köze hozzá ? - meg se nézte ; 
de csak sehogy se találta otthon a dolgát. Az 
apja, az öreg csizmadia, lám állbatatosabb. 
Ott lakik a várhegy alatt, a csűrben: úgyszól¬ 
ván a feje fölött durrogtatták a mozsarakat, 
de csak ki sem mozdult a kis műhelyéből. 
Hivta a szomszédja: 

- Gyűjjön szomszéd úr, megnézzük a czé-
czót; hiszen megnézheti azt ellenzéki ember is. 

- Ne lehessen az . . . meg hát, sok a dol¬ 
gom — mondta és nagy buzgón szögelte a 
talpat. 

Mintha bizony nem várhatna az a 
csizma . . . 

- Hát hiszen várhatna . . . ha teszem azt 
Kossuth apánk jönne . . . de egy főispánért ? -
akkor lássam ő kegyelmességét, mikor a hátam 
közepit. . . 

Hát ilyen nagy ellenzéki lélek szorult Fló-
riánnéba - - asszonyi kiadásban. 

Flóriánné nagyon szerette a háborút; min¬ 
dig felkötött karddal járt otthon. Ennek pedig 
az volt az oka, hogy az ura nagyon jámbor 
ember volt. Mert az asszonyok ereje mindig 
a férfiak gyengeségében van. Szegény Flórián — 
sajnos — sose verte meg a feleségét. Ha csak 
egyszer megtette volna, sok keserűségtől ment 
maradt volna. De hozzászokott a borúhoz s 
örült, ha egy-egy kis darab kéket látott az 
örökké felhődző égen. Irnokoskodott a várme¬ 
gyén s e mellett ezermester volt, afféle pepe¬ 
cselő, szervező, rendező tehetség. Pompásan 
ülte a lovat is s a főispán bevonulására ő 
tanította össze a banderistákat. Előkelő szerepe 
volt hát az ünnepen s ezzel is csak annál 
kötekedőbbé tette a feleségét. 

A bevonulás után hazaszaladt, levetette a 
csikós-öltözetet s a fekete ruhájába öltözködött. 
Az asszony gúnnyal, gorombasággal támadt 
rá, szakadozva ki-kitörő keserűséggel: 

— Kár még levetned azt a maskarát. A gye¬ 
rekek itt lesnek még az ablak alatt, hadd mu¬ 
latnának még rajtad. Végigsétálhatnál a pia-
czon, mutogathatnád magad. Vagy igaz, ebédre 
mégy. Csak nyald ki magad szépen! Téged is 
meghivtak, hogyne! Legalább több lesz egy 
tányérnyalóval. Együtt lesztek mind, az egész 
banda. Csak eredj, akár haza se gyere . . . 
Jubileumi ebédre megy a kedves, nagy kanál¬ 
lal eszik, én meg itthon száraz kenyeret rág¬ 
jak . . . Hallgatsz úgy-e ? — erre nincs szavad. 
Hogy az istennyila — oh ! . . . No csak eredj, 
siess már, ne is lássalak . . . tiszteitetem az 
egész vármegyét, hogy fordulna föl főispános¬ 
tul! . . . Mit csititgatsz? - - hogy meghallják? 
Hát hadd hallják, bánom is én! . . . Jubilál¬ 
nak a korrupcziósok, a gőgösek! 

Az ellenzékiek majálisán bezzeg ott voltak 
az asszonyok is, — abban a pártban van tisz¬ 
tesség, - - de ide én persze nem mehetek . . . 
oh a nyomorultak! Eredj már, hogy ne is 
lássalak! . . . Hát hiszen nem is mennék, -
nem vagyok kormánypárti familiából való . . . 

Szegény Flórián szó nélkül sietett el hazul¬ 
ról. Zavaros volt az ünneplő kedve; tűnődött 
magában, minek is vannak asszonyok a vilá¬ 
gon, vagy ha már kell, hogy legyenek, mért 
nem másmilyenek; s a főispánok is, minek 
jubiláltatják magukat?. . . Szerencse, hogy a 
legelkeseredettebb szív is megbékél a gyomor 
útján. Fényes nagy ebéd volt a vármegyeháza 

nagytermében pezsgővel, czigánnyal. A főispán 
olvadozott a dicsőségben; a testvér-törvény¬ 
hatóságok (sokszor bizony veszekedő és irigy 
testvérek) s a mindenféle helyi testületek szó¬ 
nokai a kegyelmes úr nagyságát és kiváló tet¬ 
teit annyira belekapcsolták a haza boldog jö¬ 
vendőjébe, hogy a fele is elég lett volna egy 
új ezredév biztosítására. 

Asztalbontás után, mikor a czukorhalmok-
ban is már csak immel-ámmal duskálgattak 
az édesszájuak, már fülbe muzsikált a czi-
gány. Kalkovics maga mellé vette az egyik 
primást egy kontrással, kiült az árnyékos er¬ 
kélyre és ott huzattá magának. Egy vidéki 
gazdag özvegy menyecske ép ekkortájt kosa¬ 
razta ki: nyilván ezt keserülte a bús nóták 
mellett. A piaczon ácsorgó publikum csúfolódva 
mulatott rajta. Vadas Jancsi, az ellenség min¬ 
denese egyenesen a czigánynak támadt: 

- Hiába mórikálod magad, Miklós! - - úgy 
se vagy te kormánypárti; a szived csak ide¬ 
húz felénk . . . 

- Hohó, hisz neked szavazatod sincs -
nevettek rajta. 

- Az mindegy, fő az érzelem - - vetette 
oda büszkén. 

Kalkovics nem sokáig állta a tüzet, beme¬ 
nekült az erkélyről. Ideje volt különben osz¬ 
ladozni; este is folytatódik még a nagy nap, 
fáklyás-zenével, bállal . . . 

Szegény Flórián egészen megpilledten került 
haza. Az asszony csak leste, hogyan köthessen 
bele. Miközben Flórián levetette a kabátját, 
egy piros selyempapirba göngyölt czukorka 
esett ki a hátulsó zsebéből. Flóriánné mereven 
nézte a czukorkát a padlón. Flórián ezalatt 
egész marokra valót szedett ki a zsebből s az 
ágyra rakta. Az asszony egy vadmacska-ugrás¬ 
sal ott termett az ágynál és belemarkolt a 
czukorba. 

- Te komisz, te komisz! És nem is szól¬ 
nál ! . . . Csak ennyi? . . . Mások bizonyosan 
telerakták valamennyi zsebüket. 

Flórián mosolygott. Az asszony elszégyel-
lette magát. 

- Azt hiszed, hogy meg akartam kóstolni ? 
Nem kell, ne félj; nem vagyok éhes a czuk-
rotokra. Engem ugyan hiába édesgettek! 

Dühösen visszadobta a czukvot az ágyra, -
de egy darabot mégis a kezébe rejtett. Kisie¬ 
tett a konyhába s lopva, falánkul harapta, 
szopta a czukrot, titkos gyönyörűséggel, félve, 
hogy rajtakapják. Tettetett közönnyel ment 
vissza a szobába. A czukorhalom ott feküdt 
az ágyon: mindenik darabja egy-egy színes, 
éde? kísértés. 

- Mért nem eszed azt a czukrot, ha hoz¬ 
tad ? - - förmedt az urára — hiszen csak ma¬ 
gadnak hoztad ! Aztán miféle czukor lehet ? 
Bizonyosan csak afféle szemnek való silány¬ 
ság . . . 

Kezébe vett egy darabot. Fitymálva bonto¬ 
gatta, kibontván ugyanígy .nézegette; aztán, 
mintha mártiromság volna neki, szenvelgő 
kényszeredettséggel harapott a csücskéből, fog-
hegygyel, hogy az ajka valahogy hozzá ne 
érjen. Hosszasan Ízlelgette a czukrot, aztán 
vállat vont. Persze, ha már beleharapott, ter¬ 
mészetesnek találta, hogy az egész darabot 
megegye. 

- Hát czukor . . . czukor — mondta közö¬ 
nyösen — nem épen rósz.. . Mind egy fajta ? — 
kérdezte aztán s hirtelen egy másik darabot 
bontott föl. Aztán egy harmadikat . . . 

- Nem rósz czukor; sőt elég jónak mond¬ 
ható . . . A mi igaz, az igaz. Azt különben 
sose tagadtam, hogy a főispán tudja, mi az 
úri tempó. Sütemény is volt sokféle iigy-e? 
Mások bizonyosan abból is vittek haza. De te, 
te persze nem gondolsz a feleségedre, — szép 
ember vagy te ! . . . Visszamégy még ? 

- Vissza, -— mondta Flórián nyugodtan — 
rám bizták, hogy nézzek utána, rendben van-e 
a nagyterem; a mellékteremben meg, a hol 
terítenek, nekem kell felügyelnem . . . 

- Persze, kihasználnak . . . Hát csak eredj, 
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Koller utóda Szenes fényképe. 
Gróf Széchenyi Béla koronaőr, kit a király a 
vaskoronarend első osztályával tüntetett ki. 

de gondolj aztán haza is . . . A főispán is eb¬ 
ből a czukorból evett? 

Ez, a mit hazahoztam, épen arról a 
helyről való, a hol a kegyelmes úr ült. 

- Finom czukor, igazán jó. Kár, hogy nincs 
több . . . Hozz még belőle . . . többet, sokat. . . 
süteményt is! - - mondta Flóriánné gyerekes, 
kedveskedő mohósággal. Hozol ? - - kér¬ 
dezte duruzsoló magakelletéssel. 

- Megteszi az ember, a mit tehet — mondta 
Flórián elégedetten. 

- A fáklyás-menetet én is megnézem, — 
folytatta az asszony. — Szeretném hallani a 
főispán beszédét is, mert azt az ellensége se 
mondhatja, hogy nem tud beszélni. Nagyon 
szépen beszél . . . kedves, finom ember. A mi 
igaz, az igaz . . . ha más elveim vannak is. 
Ez nem pártkérdés . . . 

Estefelé, mikor Flórián elment hazulról, az 
asszony még az ablakból is utána szólt: 

- Aztán el ne felejtsd, a mit mondtam . . . 
Várlak ! - És mosolygott. 

Flórián is jobb kedvvel ment az útjára, 
mint délelőtt és elgondolta: mégis jó, hogy a 
főispánok jubileumokat tartanak. 

Mire sötétedni kezdett, a piaczon már hul¬ 
lámzott a nép, a fáklyás-zenét lesve. Odafönt 
a vásártéren is élénk volt a forgalom: ott 
gyülekeztek a fáklyavivők, díszbe öltözött tűz¬ 
oltók, — no meg a gyerekek. Gyujtogatni kezd¬ 
ték a fáklyákat; a tűzoltó banda tagjai is pró¬ 
bálgatták a hangokat, hogy bele ne süljenek 
az egyetlen tudományukba, a Hunyadi-indulóba. 
Végre fölgyúltak a fáklyák, kialakult a menet; 
és megindult az induló csindadrattás harso-
gása mellett, maga előtt hömpölyögtetve, mint 
az áradat a tajtékzó habot, a lármás gyerek¬ 
hadat. Parasztlegények fújták a trombitákat 
néha-néha hamis hangon is, de szivből; Pikal 
órás, a cseh polgártárs verte a nagydobot, 
komoly buzgósággal, mintegy megadva a mu¬ 
zsika nemzeti jellegét. Flóriánné szépnek és 
meghatónak találta az egész dolgot; jól oda¬ 
tolakodott a vármegyeháza erkélye alá, hogy 
hallhassa a beszédeket. 

A városi jegyző üdvözölte a főispánt, össze¬ 
kötve a fényesen tündöklő csillagos éggel a 
kegyelmes úr érdemeit. A főispán kegyesen 
válaszolt: harsány éljenzés kisérte a szavait; 
egyes éles éljenhangok közbesivítottak olyan 
helyen is, a hol igazán nem kellett volna. 
Lajtos bácsi, a ki reggel óta még mindig, vagy 
már megint illuminált állapotban volt, bele¬ 
belemordult a beszédbe; egy helyen pedig, 
mikor a kegyelmes úr épen a polgárságnak a 
közérdek javára irányuló tevékenységét ma¬ 
gasztalta, hangosan fölkiáltott az erkélyre: 

— Szamárság! 
Egy kis kavarodás támadt a szóra, de a 

hajdúk hamarosan elnémították és elhurczol-
ták az öreget. Lenyűgzött daczcsal messziről 
is visszakiáltott még: 

— Puttonyba a főispánnal! 

Pete fényképi: 
Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök, ki 

most ünnepelte jubileumát. 

Flóriánné hangosan méltatlankodott: 
- Be kell csukni a vén részegest! Szem-

telenség ! A kinek .nem tetszik az ünneplés, 
maradjon otthon! Itt nem pártoskodunk! 

A főispán azonban zavartalanul befejezte a 
beszédét, azzal a kijelentéssel, hogy a magas 
kormánytól ráruházott hatalmánál fogva to¬ 
vábbra is atyai szeretettel fogja gondozni 
székhelye szent érdekeit. A fáklyásmenet az¬ 
tán, úgy a mint jött, visszavonult a vásár¬ 
térre. A banda most már bátrabban fújta a 
Hunyadi - indulót, Pikal órás megfiatalodott 
kedvvel verte a nagy dobot. A hány gyerek 
volt az utczán, mind a fáklyások körül set¬ 
tenkedett, abban a reményben, hogy szert te¬ 
het egy-egy fáklyamaradékra. 

Flóriánnénak egészen kiderült a lelke. Ba¬ 
rátságos érdeklődéssel nézte a bálba vonuló¬ 
kat is, azzal a nyugodt tudattal, hogy a mai 
nap ő rá nézve se múlik el édesség nélkül. 
Hazamenet szinte áradozó dicséretre fakadt a 
szomszédasszony előtt s egy csöppet sem érezte 
az elvei háborgását. 

— Nagy nap volt, szép nap volt! — mondta 
majdnem dicsekedve, a czukorra gondolt s 
teljesen megfeledkezett a maga ellenzéki vol¬ 
táról. 

Otthon aztán türelmetlenül várta az urát. 
Belenézett a tükörbe is és meg volt elégedve 
magával. A harag, a békétlenség, az ellenzé¬ 
kieskedés bizony vénít; a nyugalom, az öröm, 
a vármegyének való meghódolás ime szinte 
megszépíti az arczot... 

Mikor az ura éjféltájban hazajött, röpülve 
sietett eléje. 

- Hoztál ? - - kérdezte volna, de már ott 
látta az ura kezében a csomagot. Jókora nagy 
staniczli volt, tele mindenféle czukorral, süte¬ 
ménnyel 

- Nekem hoztad, úgy-e ? . . . Jó ember vagy, 
kedves vagy - - mondta örömmel és nekiesett 
az édességnek. 

Flórián mosolyogva nézte. 
- Nagy nap volt, szép nap volt, büszke 

lehetsz rá te is, a vármegye is! — ömlengett 
az asszony, falánkul nyelve czukrot, süte¬ 
ményt egyaránt. Gyönyörű volt a bevonulás, 
a fáklyás-zene, minden! És a főispán - - mi¬ 
lyen aranyos ember! . . . Tudod, meg vannak 
az elveim, de azért nem vagyok elfogult... 
Te nem is kóstolsz belőle? 

- Nem élek vele. Te is vigyázz, hogy el 
ne rontsd a gyomrodat 

— No még ezt az egyet, ezt az édeset -
mondta az asszony izgatott örömmel. Tudod, 
hogy édesszájú legyek - - tette hozzá nevetve 
és odasimult az urához . . . 

Másnap, vasárnap reggel, mikor Flóriánné 
a portörlőt rázta ki az ablakon, megszólítottá 
a ház előtt álldogáló házigazdáját: 

- No, Elek bácsi, látta a tegnapi ünnep¬ 
lést? 

- Nem láttam biz én - - felelt ez mogor-

Erdélyi fényképi;. 
Márkus Géza, az elhunyt műépítész 

van - - fene törődik vele. Kint dolgoztam 
egész nap a réten, kint is háltam... Gyö¬ 
nyörű éjtszaka volt.. . 

- Gyönyörű éjtszaka volt — mondta Fló¬ 
riánné is meggyőződéssel és dúdorászva rázo-
gatta a portörlőt. . . 

AZ ÉN KIS FALÚMBA. 
Az én kis falúmba 
Mikor haza megyek, 
Ismét gyerek vagyok, 
Az egykori gyerek: 
A kertet, a mezőt 
Boldogan bejárom, 
S úgy örülök minden 
Haszontalanságon ! 

Minden búbánatot 
Elfelejtek én ott, 
Eszembe jutnak a 
Régi, szép játékok, 
S addig álmodozom : 
Szinte kedvein támad 
Elévenni megint 
A nádparipámat. 

Pedig elgondolva 
Jól a magam sorsát: 
Az az öröm mind beh 
Hiábavalóság! 
Felém akármennyi 
Édes emlék ragyog: 
Inkább sírnom kéne, 
Mikor otthon vagyok! 

Ezt a szép világot 
Akárhogy is nézze : 
Nincs oka már annak 
Az örvendezésre, 
Kinek, valahányszor 
Ifjú akar lenni, 
Mindig haza kell a 
Falujába menni! 

Jakab Ödön. 

EGY KÉP. 
Valahol egy képre találtam, 
Mely átsugárzott lelkemen 

- Nem is való volt tán, csak álom -
Egy távoli, egy névtelen. 

Nem is való volt tán, csak álom, 
De azért ez ma mindenem. 

- Itt megmaradt a lelkem mélyén 
Az a távoli névtelen. 

Itt megmaradt a lelkem mélyén 
- Napfény, ifjúság, szerelem : 

Alomtalan éjeknek álma -
Az a távoli névtelen. 

Kinézek a nyíló tavaszba, 
íázáz, szines kép játszik velem. 

- Oh ! balga szív, kit foglyul ejtett 
Egy távoli, egy névtelen... 

Petri Mór. 

KIS TRAGÉDIA. 
Kérték, beszéljen: beszélt nyugodtan, 
Kérték, kaczagjon: kaczagott. 
Kérdezték százszor : boldog-é ? 
Azt felelte: boldog vagyok. 

Kérték, daloljon. Mosolyogva 
Dalolt sok vidám, könnyű dalt -
S mikor azt hitték, hogy mindent felejtett. 
Fölsóhajtott, és — belehalt 

Farkas Imre. 



SZÍNHAZAK. 
Schiller: Ármány és szerelem, a Nemzeti Színházban. 

Egy kis szünet a színházakban, az eddigi 
eredmények kihasználása, új dolgokra való 
készülődés, - - pihenő a publikum ama kis 
csoportjának, a mely ott van minden újdon¬ 
ságnál s csak a premierekre jár el. A néző¬ 
téren jogaihoz jut a tulajdonképeni közönség, 
a mely nem sznobizmusból, nem is a kriti-
zálásért, a primeurök ingeréért jár a szín¬ 
házba, hanem a kellemes és művelt szóra¬ 
kozásért, nem akar dönteni szerzők, darabok, 
színészek sorsáról, csak jó estét akar eltölteni 
jó írók jó darabjainak jó előadása révén. 

A Magyar Színháznak van a legkényelme¬ 
sebb dolga. A farkas még mindig teljes vonzó¬ 
erővel hat, estéről-estére megtölti a nézőteret, 
pedig már átesett az első jubileumon: a 25-ik 
előadáson is. Küszöbön álló bécsi előadása 
majd csak még jobban fel fogja lendíteni 
iránta az érdeklődést idehaza is. Folytonos 
előadásait csak Nagy Endre kedves komédiája 
szakítja meg egy-egy estére. Ez a darab is 
túl van már az első jubileumon. A Magyar 
Színháznak még jó darabig nem kell új darab¬ 
ról gondoskodnia s idei saisonja máris bizto¬ 
sítva van, pedig még messze vagyunk a tető¬ 
ponttól. 

Nehezebben indul a dolog a Vígszínházban. 
Az ostrom sikere még mindig állandó, a mi 
közönségünk mértéken túl is kitünteti Bern-
steint, - - de ez magában nem elég s azok az 
új darabok, melyeket a színház egymás után 
melléje bocsát, nem tudnak zöld ágra ver¬ 
gődni. A közönség ábrándult ki a franczia 
bohózatból, vagy a franczia bohózat vesztette 
el még azt a frisseséget is, a mi benne van, -
ki tudja ? Elvégre a Teddy barátom — Eivoire 
és Besnard új darabja — sem sokkal rosszabb 
a többinél és mégis már első előadásakor kon¬ 
statálni lehetett rajta a facies hyppocratica 
jeleit. Igaz, hogy komikuma kissé túlmessze 
van tőlünk, mert minálunk az Európa-járó 
amerikai épen nem olyan megszokott alak, 
mint Parisban s amerikaiasságainak szembe¬ 
állítása a párisiassággal, a mely a darabban 
különben is csak külsőségekre vonatkozik, min¬ 
ket nem mulattat annyira. Úgy látszik, a Vig-
szinház ezutánra, újév utánra tartogatja leg¬ 
nagyobb ütőkártyáit. 

A Nemzeti Színházban A faun a nagy siker, 
folyton tele házakat vonz s mindenki örömmel 
látja benne Eajnay pompás színészi tehetségé¬ 
nek kivirágzását. A darab is, utólag konsta¬ 
tálni lehet, megvesztegeti a publikumot a maga 
elmés, úri tónusával, összeállításának ügyes¬ 
ségével, - - elvégre a nagyközönség csak egy 
szempontból itél, csak azt keresi, elég mulat¬ 
ságos vagy érdekes-e a darab, míg a kritikus 
magasabb szempontokból is néz és olyan dolgo¬ 
kat is meglát, melyek megvesztegethetőbb sze¬ 
mek számara rejtve maradnak. 

Egy érdekes újabb előadást is produkált a 
Nemzeti Színház A faun óta: előadta Schiller 
egykor nálunk is nagy sikereket látott, azóta 
azonban teljesen letűnt polgári tragédiáját, az 
Ármány és szerelem-ei. Kétféle szempontból 
is érdekes volt az előadás: a darab és a játék 
szempontjából. 

Nem érdektelen dolog meglátni a színpadon 
egy darabot, a mely eddig nekünk, ifjabb ge-
nerácziónak, csak olvasmány, irodalomtörténeti 
emlék volt. Meg tud-e elevenedni a közel más¬ 
félszáz esztendős darab? Tudtuk, hogy a gon¬ 
dolati tartalma számunkra már elavult, prob¬ 
lémáját, a szerelemnek rang és vagyoni kü¬ 
lönbségeket ledöntő erejéről szóló felfogást 
vagy két nemzedék irodalma segített agyon¬ 
csépelni a «vár és kunyhó» motívumának örö¬ 
kös feszegetésével. Ma nekünk más osztály¬ 
kérdéseink vannak, mélyebbek, a mi életünkből 
fakadtabbak, semhogy nagyon izgatni tudjon 
az a kérdés, hogy mi lesz, ha a hatalmas mi¬ 
niszterelnök fia beleszeret az egyszerű polgár 
lányába. A kornak képe, a mely a darabból 
elénk tükröződik, még jobban a múlté: ma 
már nem tudjuk képzeletben sem átélni a 
zsarnok miniszterelnök hatalmának végzet¬ 
szerűségét, alig tudunk hinni a csalás és gyil¬ 
kosság által hatalomra jutott udvari politiku-

sokban és elképzelhetetlen gondolat nekünk, 
hogy egy fejedelem százszámra adja el alatt¬ 
valóit az angoloknak, zsoldosokúi az amerikai 
háborúba, hogy az árukon nyakéket vehessen 
kedvesének. A szentimentális maitresse, a ki¬ 
nek fogalma sincs azokról a szörnyűségekről, 
melyekből az ő fényűzésének anyagi eszközei 
kitelnek s mikor megtudja a valóságot, akkor is 
előbb egy szerelmi katasztrófának s a szeretett 
férfi s a vetélytárs előtt való megaláztatásnak 
kell jönnie, hogy lemondjon a ragyogásról, mely 
körülveszi, alighanem már a maga korában is 
csinált virág volt, ma alig tudunk mást látni 
benne, mint színpadi kelléket. Múlt társadal¬ 
mak elmúlt összeütközéseit nem egyszer viszi 
színpadra történeti darabban modern iró is, 
de ez mégis más dolog, mert ebben mindig a 
jelen embere láttatja velünk a múlt jelen¬ 
ségeit, itt visszatekintésről van szó a jelenből 
a múltra. Mikor azonban a darab magából a 
múltból jön hozzánk, annak a kornak a sze¬ 
mével nézve, a melyben játszik, olyan mon¬ 
danivalókkal, melyek annak idején véres ak¬ 
tualitások voltak, - - akkor szakadék támad a 
néző és a darab között, az egésznek súlya, 
színe, nyomatéka megbomlik, nincs eleven 
kapcsolat a mi lelkünk és a darab lelke kö¬ 
zött, ezt magunknak kell tudatos beleéléssel 
előidézni. Mindezt tudtuk, ezért vártuk kíván¬ 
csian a darab hatását, melyet lelkünkre tesz, 
mert ebből véltük megállapíthatni, van-e a 
korból belevitt anyagon kívül magában a 
darabban valami nem kívülről belejutott, ha¬ 
nem belülről kifelé vetődő erő, a mely min¬ 
dig állandó marad. 

Igenis van. Az Ármány és szerelem ma is 
hatásos darab; bármit mond is tudatosságunk, 
a mely folyton konstatálja avúltas voltát, az 
érzésünk csak az elején ingadozik, mire kissé 
belemelegszünk, egyszerre csak azt vesszük 
észre, hogy vele érzünk, utána megyünk a 

. költőnek mindazokban a lelki hullámzások¬ 
ban, melyekbe bele akar minket ragadni. Mi 
a titka ennek az erőnek ? Az a fiatal hév, 
lelkes hit, a meggyőződésnek az a magától 
értetődése, a mely benne árad, kisugárzik be¬ 
lőle és ellenállhatatlanul visz magával min¬ 
denkit. Folyton érezzük, hogy itt a leikéből, 
a maga életének keserűségeiből, elnyomott 
helyzetének békóit tépdesve szól egy fiatal 
ember, a kinek véres, lázadásra ingerlő való¬ 
ság minden szó, a mit kimondat alakjaival. 
Schiller fiatal szivének vergődését, vére hullá¬ 
sát érezni a darabban s ez az, a mi benne 
ma is élő és ma is hatásos, - - hatásosabb, 
mint nem egy mai írónak jól kiszámított, szán¬ 
dékos és a pénztár felé sandító lírai póza. 
Ezt megérzi az is, a ki alig tud valamit Schil¬ 
ler életrajzából, ifjúkori küzködéseiből és ko¬ 
rának viszonyaiból. Ebből árad ki az élet me¬ 
legsége az egész darabra s ennek mindig meg¬ 
van a szuggesztív hatása, nem tudunk idegenek 
maradni a színpadon történő dolgoktól, mert 
ha egy század távolságán keresztül is, de em¬ 
ber kiált át hozzánk s emberi érzésünket 
fogja meg. 

S a technika ősi, primitív fogásai is meny¬ 
nyire hatnak ma is! Az iró jóindulatú bánása 
a színészekkel: egész csapat színésznek ad jó 
szerepet és gondoskodik róla, hogy mindegyik 
legalább egyszer taps közben menjen ki a 
kulisszák mögé, mindegyiknek ad legalább egy 
nagy, hatásos jelenetet, sőt ha kell, egy hatá¬ 
sos tiráda kedvéért külön behoz a színpadra egy 
egészen új alakot, a ki jön, otthagyja fülünk¬ 
ben a tirádáját, aztán eltűnik örökre. Kicsit 
megmosolyogni valóan naivak az ilyen fogások, 
de az a fő, hogy nem ellenszenvesek, nem 
keltik azt az elidegenítő benyomást, hogy itt 
a hatás kedvéért van a darab. Az iró a darab 
kedvéért keresi a hatás eszközeit, technikus 
tudatosságának feltétlenül érezzük jóhiszemű¬ 
ségét. Azt is jól látjuk, hogy minden alak, 
külsőleg akármi gondosan van megrajzolva, 
alapjában véve csak figura az iró kezében, 
mindegyik ő belőle jelent valamit: a szerelmes 
pár Schiller felháborodását jelenti a rangbeli 
elfogultságok ellen, az öreg muzsikus Millerben 

Schiller polgári önérzete, a társadalmi tekin¬ 
tetet figyelmesen betartó büszkesége testesül 
meg, az udvari emberekben Schiller gyűlölete 
ez ellen az emberfajta ellen, a mely neki és kora 
minden német polgárának annyi szenvedést 
okozott, - - szóval, hogy minden alak tulaj¬ 
donképen ürügye valaminek, nem a maga való 
erejéből táplálkozik. Ez sem zavar, ha egyszer 
megszoktuk annak nézni a darabot, a mi: 
Schiller lírai megszólalásának, ha a darab mö¬ 
gött, mint legérdekesebb, bár színpadra soha¬ 
sem lépő alakon, a költőn függ a szemünk. 

Másik érdekessége az előadásnak - - maga 
az előadás. Az utóbbi években teljesen elszok¬ 
tunk a szavaló színészi előadástól, nem is 
olyan rég hangos kritikai csaták is voltak el¬ 
lene. A Nemzeti Színházban is, a hol pedig 
ennek az előadásmódnak fényes hagyománya 
volt, csaknem egészen áttértek a modern tár¬ 
salgó előadásra. Az Ármány és szerelem ezt 
a múlt stílust támasztotta fel, nyilván abból 
kiindulva, hogy a darabot a maga kora szín¬ 
játszásának stílusában kell adni, mert annak 
számára van írva. Ezt a stílust nemcsak kö¬ 
vetkezetesen megtartotta, hanem még ki is 
élezte az előadás, a rendező Ivánfi Jenő szán¬ 
dékából. Ehhez alkalmazkodott a színészek 
mozgása is; a mai stílus szerint a színész 
arra igyekszik, hogy az élet mozgását mu¬ 
tassa, az élet benyomását keltse a színpadon, 
mozdulatai nem a darab szavainak kísérői, 
hanem magukban érvényes részei a színpadon 
végbemenő cselekvénynek. A régi stílus szerint 
a színész mozgása gesztus, a szavak értelme¬ 
zésére, magyarázására, aláhúzására való s a 
hogy a szavaló beszéd is kissé úgy hangzik, 
mintha kottára volna szedve, a gesztus is 
bizonyos szabályokhoz van kötve. 

Kiderült, hogy ez a tradiczió nem veszett 
ki a Nemzeti Színházból, csak háttérbe szo¬ 
rult. Az idősebbek ebben nevelkedtek, jól, biz¬ 
tosan érzik magukat benne s a fiatalok is 
meg tudják csinálni. A mi modorosság van a 
dologban, a stílus hozza magával. Eleinte 
kissé különösen, énekszerűen hatott ránk ez 
az előadás-mód, lassankint azonban belejöt¬ 
tünk s mire teljesen belejutottunk a darabba, 
megvolt az illúzió. A fődolog az volt, hogy 
meg tudtak egységesen maradni a darab tó¬ 
nusában, mert nincs, a mi az illúziót jobban 
zavarná, mint a tónusból való kizökkenósek, 
az előadó stílusok összekeveredései. A Nem¬ 
zeti Színházban nem gyakori az egységes, jól 
összekomponált előadás, - - ezt legalább ezút¬ 
tal megkaptuk. Talán inkább szubjektív be¬ 
nyomás, de egyszer-másszor úgy éreztük, a 
szereplők némelyike némi kevés önkénytelen 
ön-iróniát éreztetett a szavalásában, mintha 
maga is furcsállaná, hogy most így, szavalva 
kell beszélnie s túlságosan kiélezte az egész¬ 
nek éneklés-szerű jellemét. Kisebb baleseteket 
leszámítva azonban, fel tudta kelteni a játék 
azt a hangulatot, a melyre szükség van. Ki kell 
emelnünk Gál játékát a főminiszterrel való, 
egykor híres jelenetben s általában Miller egész 
szerepének ábrázolásában, — ebben meggyőző¬ 
dés is volt, tehát meggyőző volt. 

Talán meg is könnyíti ez a szavaló mód a 
színész munkáját, mert az előadás stílusát ké¬ 
szen, tradiczionálisan kapja, nem kell magá¬ 
nak keresnie, mint a modern realisztikus elő¬ 
adásmódban. Olyan színész is, mint Bukó, a 
ki máskor könnyen elvéti a stílust, könnyen 
és biztosan mozgott benne, de meglepően tudta 
Váradi Aranka is, a ki pedig másban nevel¬ 
kedett. Beregivel nehezen tudtunk megbékülni, 
különösen a szenvedélyes jelenetekben; nála 
a szenvedélyes beszéd egyértelmű a nagyon 
gyors beszéddel s a vége az, hogy a nézőtér¬ 
ről nem lehet a szavát megérteni. Egész tirá¬ 
dák elvesztek így a számunkra. Márkus Emilia, 
Gál, Ivánfi, Dezső s a többiek is jók voltak. 
Egy kicsit mindig úgy éreztük, mintha operá¬ 
ban volnánk, de ez nem volt kellemetlen s 
miután megszoktuk, nem is zavart. A közön¬ 
ség érdeklődése nem volt valami nagy, de a 
ki ott volt, az nem bánta meg ezt az estéjét. 

Schöpflin Aladár. 

50. sziM. 1912. 59. ÉVFOLYAM. VASÁBKAP J ÜJ8ÁG-. ioo3 

LILÍEN-KIÁLLÍTÁS. 
E. M. Liliennek a Könyves Kálmán 

szalonjában rendezett kiállítása, mely 
mintegy harmadfélszáz grafikai lapot 
mutatott be közönségünknek, túlnyomó 
részében illusztrácziókat tartalmaz. 
Néhány rézkarcz kivételével, melyek¬ 
nek legtöbbje csak úgy hat, mintha 
későbbi illusztráláshoz való előtanul¬ 
mánynak készült volna, a rajzok éle¬ 
sen határolt fehér-fekete felületeket 
adó, vonalakat látó, árnyékokat fe¬ 
lejtő tusrajz, melyben nincsenek át¬ 
menetek, nincsenek levegőtávlatok, 
hanem csak körvonalak és vonal-
perspektivák. 

Nézetünk szerint túlzás az, ha 
Lilién művészetében nálunk új stí¬ 
lust látnak és mint a ma rajzolói¬ 
nak egyik legnagyobbikát ünneplik. 
A ki csak valamennyire ismeri a 
XIX. század rajzművészetét, első pil¬ 
lanatra felismerheti, hogy Lilién a 
müncheni rajzoló-iskolának tagja, 
kit egyénisége nem emel ki annyira 
környezetéből, hogy amarról meg 
lehetne feledkezni. Ez a müncheni 
rajziskola úgy szólván mindent az 
angol praerafaelitáknak köszönhet s 
ebből a mindenből a legtöbbet an¬ 
nak, kiben ez az irány torzképpé fa¬ 
csartán, de mégis zseniálisan szét-
bomlott: Beardsleynek. Bajzáiban, 
ezekben a tussal fehér papírra fekte¬ 
tett, végtelen pontosságú, vonalban 
mindig merev ábrázolásokban egy 
teljesen kidolgozott, minden lehető¬ 
ségében kiaknázott kifejezési módot 
kaptak, melyet hosszú éveken át egy 
újabb ötlettel sem tudtak gazdagítani. 
A mi Beardsleyben a legmegkapóbb 
volt, nagy és beteges képzelete távol állott a derék 
németek leikétől, kik erotikus lázálmok helyett 
becsületes polgári meggyőződéseik hirdetőjévé 
tették a perverz fantáziájú angol összes ki¬ 
fejezési eszközeit. Ebbe az időbe esett szintén 
angol hatás alatt a németeknek az a felfede¬ 
zése is, hogy a könyv külső kiállítás tekinteté¬ 
ben több is lehet mint az Universalbibliothek 
egy dísztelen füzete, úgy hogy ekkortájt nagy 
könyvdíszítő és illusztráló hajlam tört ki 
szomszédainknál, a miről ennek az időnek 

DÁVID ÉS GÓLIÁT. 

számos túldíszített könyve tanúskodik. Leg¬ 
többjük ebben a fehérfekete merev vonalstí¬ 
lusban volt megrajzolva, mert az új törekvések, 
melyek az akademizmus ellen indult küzdelem 
jegyében indultak, a megváltást az angolok 
kifejezésmódjában találták meg. Ehhez a min¬ 
dent fametszetszerű vonalakra való felépítés¬ 
hez különben is megvoltak az előzmények a 
Cornelianusoknak mindent vonalra fűző, ár-
nyéktalan és tértelen meglátási módjában. 
Ennek a meglehetősen merev és a rajzolás 

festői oldalairól teljesen lemondó is¬ 
kolának egyik kiválóbb tagja Lilién, 
kinek, ha nem is a kifejezés mód¬ 
jára kiható ötletekkel, de új tárgyi 
körrel sikerült gazdagítania ennek 
az iránynak eredményeit. Szegény 
sorból, galicziai zsidó családból küz¬ 
dötte fel magát és megőrizte ennek 
a festőiség tekintetében végtelen sok 
thémát nyújtó fajnak szeretetét. Las¬ 
sanként elhagyta a müncheniek üres 
ornamentika-hajhászását, multtalan 
szimbolizmusát és a zsidó faj ala¬ 
pos ismeretével a biblia díszítéséhez 
kezdett, majd a ghetto irodalmának 
lett illusztrátora. Készakarva nevez¬ 
tük illusztrátorának és nem rajzoló¬ 
jának, mert nem annyira festői ol¬ 
dalai, félhomályai, exotikus szokásai 
érdeklik, hanem inkább gondolati vo¬ 
natkozásai. Eajzai nevét mind ismer¬ 
tebbé tették Németországban, hol las¬ 
sanként a protestáns körök vezérlő 
emberei is felismerték biblia-illuszt-
ráló képességét, úgy, hogy a bibliá¬ 
nak ifjúsági kiadásához már egyházi 
megbízásból készítette rajzait. Ujabb 
időben úgy látszik, mint az egész 
német művészet, Lilién is franczia 
hatásokat mutat művészetében, a mi 
kivált rézkarczain látszik meg, me¬ 
lyeken azonban még sem tudott tel¬ 
jesen megszabadulni kifejezésmódjá-

-, nak m'erevségétől. Hogy zsidó létére 
l távolról sem tudott oly művészettel 
l mélyedni a ghetto életébe, mint azt 

LáttfűSBI csodás rajzain líembrandt tette, csak 
azt bizonyítja, hogy a művészet¬ 
ben a faji kérdés mellékes, a mi¬ 
ről az utolsó napokban Lilién 

ünneplői minálunk egy kissé megfeledkeztek. 
Lilién kiállítása igen figyelemreméltó tanul¬ 
ságokat nyújtott, mert a müncheni rajzolási 
módnak, melyet éles külömbsógek választanak 
el a franczia nyomon induló berlinitől, egyik 
legkiválóbb képviselőjét mutatta be és érdekes 
összehasonlításukra adott alkalmat, mert ugyan¬ 
ekkor Vadász Miklósnak és a frauczia grafiku¬ 
soknak kiállításain egy egészen más irányú és 
sokkal magasabb művészi értékeket nyújtó rajz-
művészettel ismerkedtünk meg. Farkas Zoltán. 

DÁNIEL PRÓFÉTA. RUTH, A KALÁSZSZEDŐ. 
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KÉMEK ÉS KÉMKEDÉS. 
Az angol közmondás szerint a kereskede¬ 

lemnek a hódítás nyit utat. Trade follows' 
the flag, mondja az angol. Előbb a lobogó, 
aztán a kereskedő. Eléggé találó Tolna, ha e 
közmondás mintájára azt mondaná valaki : 
Előbb a kém, aztán a háború. Mert a hábo¬ 
rút szükségszerűen megelőző teendők közt az 
elmaradhatatlanok s legfontosabbak egyike a 
kémkedés. Ezért védekeznek oly kitartóan, 
néha a rémlátásig éberen a kémek és kémke¬ 
dés ellen különösen azok a hatalmasságok, 
melyek egy másik hatalmasság támadó szán¬ 
dékától tartanak. Ezért fognak lépten-nyomon 
valódi és vélt német kémeket Francziaország-
ban, franezia, angol és orosz kémeket Német¬ 
országban s ezért borul izgalomba egész An¬ 
golország, mikor hire kel, hogy titokteljes 
idegen hadi léghajó tűnt fel itt vagy amott 
az angol ég alján. Legutóbb, a múlt hetekben, 
egy Zeppelin-rendszerű léghajót pillantottak 
meg valahol a skót tengerpart körül, volt is 
általános izgalom s felszólalás az angol alsó¬ 
házban is. 

Az idegen államok szolgálatában álló kémek 
egész raja teszi próbára nálunk is az ellen¬ 
őrzésükre hivatott két hatóság: a vezérkar 
irodájának s az államrendőrségnek éberségét. 
A legélesebben figyelők követik szemmel e 
veszedelmes emberek lépteit, hogy meghiúsít¬ 
hassák vészes munkájukat, s lehetőleg reájok 
bizonyítva a kémkedést, a megtorló igazság¬ 
szolgáltatás kezére juttassák őket. 

Kétféle kém van. Más az idegen állam kül¬ 
ügyi hivatalából vagy hadügyminisztériumából 
intézett hivatalos kémszolgálat és más a szer¬ 
vezeten kívül, az illetőnek, hogy úgy mond¬ 
jam : saját szakállára űzött kémkedés, bár a 
czél mindkét esetben ugyanaz. Az az állam, 
mely ki akarja tudni katonai titkainkat, min¬ 
denek előtt keres magának egy oly bizalmi 
férfiút, ki vagy itt lakik, vagy feltűnés nélkül 
tartózkodhatik köztünk. Ez embereket időről¬ 

időre az említett központból utasítják, hogy 
miféle titkok megszerzésére vesse a fősúlyt. 
A szervezeten kivül álló kémek, kik külön¬ 
böző okok miatt vetik magukat veszedelmes, 
de néha gazdagon jövedelmező mesterségükre, 
nem állnak szabályszerű összeköttetésben a 
külügyi hivatalokkal és hadügyminisztériumok¬ 
kal (hol nem is névszerint, hanem számok 
vagy titkos jegyek alatt tartják nyilván őket), 
hanem csak a bizalmi emberrel érintkeznek. 
A legtöbb ily alkalmi kém egyszerűen pénzért 
űzi mesterségét. De vannak ideális lelkületű, 
vagy exaltált fiatalemberek, kik nem haszonért, 
hanem hazájukért vagy az emberiség érdeké¬ 
ért teszik ki magukat a kémkedéssel együtt 
járó veszedelmeknek. Az ily kémek lelkesek, 
bátrak, önfeláldozók és megbízhatók, ha nem 
is áll rendelkezésükre a foglalkozásszerű kém 
fortélya és szakismerete. Ez mindig csak a 
saját hasznát nézi, kész megtévesztő felvilá¬ 
gosítást is adni, csak hogy kereshessen; néha 
kétfelé is kémkedik, s megfelelő bérért eladja 
saját hazájának katonai titkait is. 

A fizetett kémnél az a fő, hogy állásánál 
vagy összeköttetéseinél fogva képes legyen ér¬ 
tékes dolgokat nyomozni ki. Fődolog, hogy 
a kémkedés tárgya hozzáférhető legyen szá¬ 
mára. Ennek következtében a csábító legin¬ 
kább fontos hivatalok személyzetében keresi 
czinkosát. A kémkedés tárgya fölöttébb külön¬ 
böző. Nem a diplomácziai, hanem csakis a 
katonai kémkedésről szólva, az ellenséges vagy 
ellenséggé válható állam semmit sem óhajt 
oly forrón megtudni kémei által, mint a há¬ 
ború esetére megállapított hadrendet, az ordre 
de bataillet, mely a hadrakelt seregnek had¬ 
seregekre, hadtestekre és hadosztályokra való 
tagozását állapítja meg, s a melyet minden 
hadvezetőség természetesen a legféltékenyeb-
ben titkol. Mikor háború fenyeget, e titok 
ismerete megbecsülhetetlen az ellenfélnek. Fon¬ 
tosság dolgában majdnem ehhez fogható a 
felvonulási terveknek, háború idején a katonai 
csapatszállító vonatok menetrendjének s a meg¬ 

erősített helyek fölszerelésének ismerete. Az 
erődítvényekről szerzett fényképfelvételeknek a 
modern földsánczok mai korában nincs meg 
többé az az értéke, melyet általánosan tulaj¬ 
donítanak nekik. 

Háborús feszültségek idején megsokszorozó¬ 
dik úgy a kémek, mint az ellenőrzésükre hi¬ 
vatott hatóságok munkája. Megjegyzendő, hogy 
a vezérkar titkos irodája e tekintetben a béke 
legnyugalmasabb idején sem pihen. Eésen kell 
ott állni mindig s minden eshetőséggel szem¬ 
ben. A hatóságokat rendszerint jóeleve értesí¬ 
tik saját bizalmi embereik egy-egy kém jötté¬ 
ről, s mire az illető megérkezik, már kellő 
figyelem várja, s kisérik, anélkül hogy gyaní¬ 
taná, míg kelepczébe nem esik. Katonatiszte¬ 
ket most már ritkább esetekben használnak 
fel kémszolgálatra, mert sok a feszélyezettség 
miattuk, ha tetten érik őket. Példa reá a 
Poroszországban legutóbb elfogott és elitélt 
orosz százados esete is. A hivatásos kémek 
kevesebb bajt okoznak, diplomácziai lépést 
miattok nem kell tenni. A kémkedés ellen 
való védekezés feladata nálunk a vezérkarra 
tartozik, az idegen kémeket ártalmatlanná az 
államrendőrség teszi. A büntetőtörvény tudva¬ 
levőleg nagyon szigorúan bánik el azzal, a 
kire reábizonyult a kémkedés. 

Nem csak férfiak űzik nálunk is, másutt is 
a kémkedés mesterségét, hanem nők is fölös 
számmal. Ezeknek sokszor könnyen sikerül 
egy kis ügyes kaczérsággal oly összekötteté¬ 
sekre tenni szert, melyekhez férfi a legnehe¬ 
zebben juthatna. 

A kém a határterületeken többnyire álruhá¬ 
ban jár-kel, hol mint földmunkás, hol mint 
köszörűs, házaló, vándorlegény. A legkülön¬ 
félébb foglalkozások szine alatt bújnak meg a 
városokban is az idegen kormányok efelé meg¬ 
bízottai. De a legveszedelmesebbek azok a ké¬ 
mek, kik pénzért saját hazájuk titkát adják 
el. Ez árulókat nem sajnálja megbízójuk sem, 
ha vésztőkbe dőlnek. 

'•-sí*; • • jHBMHHP 

1. Egy most kioperált golyó. — 2. 
:• 

ORSOVA A SZERB PARTBÓL NÉZVE. 

A TÁBOBI KÓRHÁZAKBÓL. A SZERB PART, SZEMBEN ORSOVÁVAL, A HOL ÁLLÍTÓLAG ÁGYÚÜTEGEKET ÁLLÍTOTTAK FEL 

A M A G Y A R - S Z E R B H Á T Á R R Ó L . — Balogh Rudolf fölrételíi. 



A TÖRÖK FOGLYOKAT MONTENEGRÓBAN AZ ÉLELMISZEREK SZÁLLÍTÁSÁNÁL HASZNÁLJÁK. 
A TÖRÖK SEBESÜLTEKET A CSATALDZSAI HARCZTÉRRŐL A HEGYEN ÁT A DERKASZNÁL ÁLLOMÁSOZÓ KÓRHÁZI HAJÓRA SZÁLLÍTJÁK. 

A SZERBEK DURAZZÓNÁL TÁBORI SÜTŐ-KEMENCZÉKET ÉPÍTENEK. A DERKASZNÁL LEVŐ TÖRÖK KOKHÁZI HAJÓ CSÓNAKJA. 
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JÉG PÁLYA. 
Korcsolyát kötöttem s rászállottam a jégre. 

Milyen kellemes és milyen meglepő, hogy 
csúszok, futok a jég homályos tükrén, szinte 
lengek a két keskeny ércztalp felett, milyen 
különös, hogy nem felejtettem el ezt a kis 
téli tudományt a hosszú esztendők óta, mióta 
utoljára korcsolyáztam. Oh, gyerünk vissza 
az ifjú élvek e sima mezejére, örvendjünk ez 
egyszerű, egészséges jó örömnek, öleljük mel¬ 
lünkbe hevesen a szembejövő friss szelet, csi-
pessük czipószinüre orczánkat az ártatlan hi¬ 
degtől, csússzunk jobbra-balra, iramodjunk 
neki, fussunk, repüljünk, forogjunk, szédül¬ 
jünk egy kicsit, felejtkezzünk e l . . . az ólmos 
fényű jégen hosszú, szeszélyes árnyékom fut 
velem a korcsolyáktól irt végtelen, karcsú 
hieroglifák között, a magasból ragyogó villa¬ 
mos ivlámpák világításában. Arczok villannak 
el mellettem jobbra-balra, csupa idegen arcz, 
senkit se ismerek ezen a nagy jégpályán, 
magamban forgolódom, tünedezek a sajátsá¬ 
gosán mozgó sokaságban. A melegedő pavil-
lon előtt a katonabanda játszik, kedves, buta 
amerikai nótát ropogtatnak a tréfás réztrom¬ 
biták, hangos nevetés, itt-ott ijedt sikongatás, 
vigan csörgő diskurzusok az elfutó párok mo¬ 
solygó ajkán, istenem, mit beszélgethetnek, 
valami olyan kedveset és üresét, mint a mit a 
katonazene játszik. Kifelé igyekszem a közép¬ 
ről, gyors hajtásokkal kikerülöm a korcsolyá¬ 
zókat, kicsúszok a pálya szélére, a korlátnak 
támaszkodom, nézni egy kicsit a népet. A fél¬ 
karommal lekönyökölök, s engedem magam 
előtt szédelegni ezt a közeli, mégis oly távoli¬ 
nak tetsző világot. 

Mozdulatlan tekintetem előtt kecsesen, s jó 
melegen öltöztetett gyerekek futkároznak, egy-
egy piczi kis lány még gyámoltalanul kacsá¬ 
zik, néha, mikor az egyensúlya bajba jutott, 
hirtelen kiterjeszti két gyenge karját, balan-
szirozik velük, mint mikor a kis madár a 
szárnyát lebegteti. Szép karcsú fiúk hasítanak 
tova, fehér pamutkabátban s fehér sipkában, 
térdigérő sportnadrágban, mi mindent tudnak 
a jégen, féllábon milyen nagy köröket húz¬ 
nak, leguggolnak, forognak, tánczlépéseket tesz¬ 
nek, a korcsolya orra hegyén szaladnak. Kis¬ 
asszonyok illannak el, zajtalanul, kecses sport-
kabátban, sipkában, jobb és bal korcsolyájuk 
megvillan nyugodt időközökben, a hogy a lábu¬ 
kat váltják. Egy-egy kényelmes, kövér bundába 
menekült hölgyet szánkószéken repítenek ma¬ 
guk előtt figyelmes úrfiak. És párok, párok, 
párok. Nő és férfi, mind a két kezükkel össze-
fogózva, egy tempóra futnak, hajladoznak, 
illegnek jobbra-balra, jobbra-balra, fejüket kissé 
oldalt hajtva, hallgatagon, átengedve magukat 
a friss levegő örömének, a csusszanó, könnyű 
mozdulat kellemének, a sebesség izgalmának, 
a zenének, egymás keze érintésének, talán szo¬ 
rításának, egész lényük közelségének, valami 
elnémult andalodás viszi őket . . . e komoly 
téli öltözetek, kurta bundák, sapkák hirtelen 

elvarázsolnak, úgy nézem a korcsolyapályát, 
mint valami szelíd régi metszetet, mintha ezek 
az előttem repkedő, forgó figurák egy régen 
elmúlt nemzedék lenne, egy vonzó, ódon, hang-
talan holt világ, a melyről oly sóvár melan-
choliában tűnődik az ember, mikor ötven¬ 
esztendős divatlapok képei fölé hajol. Oh, csupa 
orosz herczegné, meg angol lady, álmodott, 
óhajtott, fájdalmas, lehetetlen nők, regények 
és finoman repedezett festmények hölgyei, a 
kikkel sohase fogom lelkemet és fantáziámat 
kicserélni . . . 

Oh nem, hisz élő emberek ezek, csevegnek, 
nevetgélnek, látom a lehelletük röppenő kis 
ködét ajkaik előtt, hallom a korcsolya vékony 
hasítását, hallom a visongó, kiáltozó gyereke¬ 
ket, hallom az amerikai nótát, a mit el nem 
unnak játszani a vitéz zenészek. Felnézek a 
pernyeszinü téli égre, körülsétáltatom a tekin¬ 
tetemet a leveletlen fákon, a kik deres ágaik¬ 
kal ezüst gyertyatartókhoz hasonlítanak. Az 
egyik fáról a másikra átrepül egy unatkozó 
csóka, hallom fekete rikoltásait. Előttem a 
Da8y jégpálya, ez a különös téli bálterem, fel¬ 
nőttek és gyerekek boldog találkozója, egy¬ 
szerre rákezdi örök muzsikáját a szivemben a 
magány bágyadt zenélőórája. Oh, mindig ma¬ 
gamban, mindig magammal, mindig magam, 
mindenki idegen, senkit se ismerek, senkihez 
semmi közöm. Valami gyönyörű, hallatlan, 
botrányos dolgot vágyom műveim: szeretnék 
a közepébe futni a jégpályának, kitárni a két 
karomat s messzihallatszó csengő hangon meg¬ 
szólalni : Hölgyeim, nevem N. N., bocsássanak 
meg, olyan árva vagyok és úgy szeretnék 
kegyetekkel együtt lenni, jöjjön valaki, hadd 
fogjam meg a kezét, fussunk egy kicsit együtt, 
csevegjünk, nevessünk, oh ne tűrjék, hogy bol¬ 
dogtalan legyek, adja ide valaki a kezét . . . 

Nem, ilyesmi az emberek közt nem megy, 
milyen viharos kaczagás támadna, holnap benne 
lenne a dolog a lapokban, a közönség azt 
hinné megőrültem, én meg kivándorolhatnék, 
vagy főbe lőhetnem magam. Hiszen nem is 
gondoltam komolyan, nem, nem. A párokról, 
a kik folyton tűnnek, tünedeznek előttem, el¬ 
húzom irigy tekintetemet s a gyerekeket nézem, 
a piros arczú, fürge, gyönyörű gyerekeket, oh 
ez talán még szebb, még boldogabb, még irigy-
lendőbb, még fájdalmasabb. Mi lenne, ha a 
gyerekekhez pártolnék, ha gyors korcsolyámon 
annyi fárasztó, rósz évet átcsúszva, megint a 
gyerekek közé elegyednék a jégen, gyertek kis 
pajtások, leánykák, kis fehér bárányok, angyal¬ 
kák, fogózzunk össze, csináljunk egy hosszú 
sort, egy, kettő, három — usgyé előre! Mene¬ 
küljön előlünk a ki tud, mert elsöpörjük az 
összes bácsikat és néniket! Jaj, elestem, csak 
kaczagjatok, nem haragszom, csak kaczag-
jatok . . . 

Nem, nem, a gyerekek közé is bajos volna 
betolakodni. Mindnek itt a mamája, vagy a 
papája, vagy a svájczi kisasszonya, nem en¬ 

gednék meg, hogy egy idegennel pajtáskodja-
nak a féltett gyerekek, sőt talán a kis ártat¬ 
lanok maguk se barátkoznának, bizalmatlanok 
lennének, nem melegednének össze velem, oh, 
én rám fel kell nézniök s arczom borotvált, 
nem olyan lágy, mint az övéké és a szemem¬ 
ben milyen elvadító szomorúság fészkel. 

Elzsibbadt a balkarom, a melylyel a kor¬ 
látra könyököltem, fázik a lábam, fázik a szi¬ 
vem, a katonazene még mindig azt a víg ame¬ 
rikai nótát játsza, azt a vígat, a mely egyre 
szomorúbban, nehézkesebben, tompábban s fá¬ 
rasztóbban hangzik a fülembe. Az ég pernye¬ 
szinü, mintha elégett szalmakazlakkal hintet¬ 
ték volna teli. Az ivlámpák halálos sápadt¬ 
ságban fénylenek. Az unatkozó csóka a másik 
fáról visszament az első fára, lassú röptében 
keserveset kiáltva, a mi visszhang nélkül 
maradt. Szép Érni',. 

A TÜKÖR. 
Szemem éber kristály tükör lett 
Eltem forgó gépébe zárva, 
Szivem prizmáján át, vetíti 
A világot a lelkem falára. 

Hányódott élet könnye mosta, 
Csiszolták: bánat és az évek 
Szemem tükrét s a drága prizmát 
Míg ily érzékeny és kemény lett. 

És most beczézve véle játszom 
Csodák, rejtélyek titka ámít, -
Szivem prizmája néha-néha 
Messze homályon átvilágít. 

S ilyenkor látom s félve fázom : 
Mögöttem a halál nagy ökle 
S egyszer lesújt, hogy drága prizmám, 
Szegény szivemet összetörje. 

Dutka Ákos. 

NEURASZTÉNIA. 
Sem ébren, sem alva 
Forogsz jobbra, balra . . . 
Csak nem jön a vágyott szender, 
Mint érzékeny játékszerrel 
Vad szeszélylyel játszik veled, 
Majd idedob, majd odavet — 
A kór zord hatalma. 

Villany-telep ágyad, 
Szúr, üt, czibál, rángat. . . 
Mint bomlott zongora húrja, 
Ha verdesi kontár ujja -
A végtelen néma éjben 
Sir tehetetlen dühében 
Minden idegszálad . . . 

Lampérth Géza. 

PÉTER ÉS VENDI. 
Eegény. — Irta J. M. Barrie. 

(Vége.) 

A helyett, hogy érezte volna, hogy csúnyán 
viselkedik, ujjongva tánczolt, aztán megnézte, 
hogy ki zongorázik a sarokban. 

- Vendi anyja — suttogta Tinknek. -
Csinos hölgy, de nem olyan csinos, mint az én 
anyám. 

Természetesen nem tudott ő semmit az any¬ 
járól, de néha törte a fejét rajta. 

Nem ismerte a nótát, melyet Vendi anyja 
játszott, de tudta, hogy azt jelenti: «Gyere 
haza, Vendi, Vendi, Vendi» és ujjongva ki¬ 
áltott : 

- Sohasem fogja Vendit viszontlátni, mert 
az ablak be van csukva. 

Újra benézett, hogy meglássa, miért hallga¬ 
tott el a zene és most már látta, hogy Dar-
lingné lehajtja a fejét és hogy két könny ül a 
szemében. 

- Azt akarná, hogy nyissam ki az ablakot, 
de nem teszem, nem teszem, nem teszem. 

Megint benézett s a könnyek még mindig 
ott voltak, vagy két másik jött a helyükbe. 

• Borzasztóan szereti Vendit - - mondta 
magában. Haragudott rá, hogy nem látja be, 
miért nem lehet az övé. Az ok egyszerű volt: 

— Én is szeretem. Nem lehet mind a ket¬ 
tőnkké, asszonyom. 

A hölgy azonban úgyse hallgatott volna rá. 
Péter elszomorodott. Nem nézett rá többet, de 

A BOLGÁR KIRÁLYNÉ FOGADTATÁSA FILIPPOPOLBAN. 

akkor is látta, ha nem nézett rá. Mindenféle 
furcsa arczokat vágott, de mikor abbahagyta, 
úgy érezte, mintha most az asszony benne 
lenne s ott kopogna. 

- Oh, jól van hát, — mondta aztán nagyot 
nyelve és kinyitotta az ablakot. 

KONSTANTINÁPOLYBA ÉRKEZETT ARAB ÖNKÉNTESEK. 
•AH 

ADABASZARBAN MEGTELEPEDETT MENEKÜLTEK. 

- Gyere, Tink, — kiáltotta — nekünk nem 
kell anya! 

És elrepült. 
Vendi és János és Mihály ilymódon nyitva 

találták az ablakot, leszálltak a padlón, min¬ 
den szégyenkezés nélkül. 

- János — mondta Mihály kétkedve nézve 
körül — én azt hiszem, már voltam itt. 

- Persze hogy voltál, te szamár. Ez a régi 

III.. JOACHIM KONSTANTINÁPOLYI PATRIÁRKHA TEMETÉSE. (A metropolita holttestét tebalzsamom trónnwm körfüiordják.) 

Úgy van - - mondta Mihály nem sok 
meggyőződéssel. 

- Nini, a kutyaketrecz! - - kiáltott János 
és odasietett. 

- Talán Nana benne van — mondta Vendi. 
- Halló - - mondta János, — ember van 

benne! 
- Apa! — kiáltott fel Vendi. 

— Hadd látom apát — kérte Mihály és bele¬ 
nézett a ketreczbe. - - Nincs akkora, mint a 
kalóz, a kit megöltem - - mondta olyan nyílt 
csalódással, hogy Darling úrnak jó volt aludni, 
mert nagyon búsult volna, ha ezt hallotta 
volna kis Mihálya első szavaiul. 

Vendit és Jánost kissé megdöbbentette, hogy 
apjukat a ketreczben látják. 

- De hát — mondta János, a ki elvesztette 
hitét a saját emlékező tehetségében - - csak 
nem aludt azelőtt is a ketreczben? 

— János — mondta Vendi reszkető han¬ 
gon — lehet, hogy mi nem emlékszünk régi 
életünkre olyan jól, mint hittük. 

- Igazán gondatlanság anyánktól, — mondta 
János, a kis gazember, — hogy nincs itt, mi¬ 
kor mi hazajövünk. 

Ekkor kezdett el Darlingné megint játszani. 
- Anya! — kiáltott Vendi. 
- Ö az! — mondta János. 
- Hát akkor nem te vagy igazán az anyánk, 

Vendi? - - kérdezte Mihály, a ki bizony na¬ 
gyon álmos volt. 

- Oh Istenem - - kiáltott fel Vendi, most 
érezve először igazi lelkifurdalást. — Igazán 
ideje már, hogy hazajöttünk. 

- Lopózzunk hozzá és födjük el a szemét 
a kezünkkel, — ajánlotta János. 

Vendinek azonban jobb terve volt. 
így tehát, mikor Darlingné visszament a 

gyermekszobába, megnézni, alszik-e már a férje, 
minden ágy el volt foglalva. A gyermekek azt 
várták, hogy örömében fel fog kiáltani, de ez 
nem történt meg. Látta őket, de nem hitte el, 
hogy csakugyan ott vannak. Álmaiban annyi¬ 
szor látta őket az ágyukban, hogy azt hitte, 
most iá az álom csalogatja. Leült a székbe a 
kandalló mellé. 

A gyerekek ezt nem tudták mire vélni és 
hideg félelem szállta meg mind a hármukat. 

- Anyám! — kiáltott Vendi. 
— Hisz ez Vendi — mondta Darlingné, de 

még mindig azt hitte, álmodik. 
- Anyám! 

— Ez János, — mondta az anya. 
- Anyám — kiáltott Mihály. Most már ő 

is megismerte anyját. 
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- Ez Mihály, - - mondta az anya és ki¬ 
nyújtotta karját a három kis önző gyerek felé, 
hogy sohase menjenek el többé tőle. Vendi és 
János és Mihály kiugrottak az ágyból és hozzá 
szaladtak. 

— György, György, — kiáltott Darlingné, 
mikor beszélni tudott. Darling úr fölébredt, 
hogy osztozzék boldogságában és Nana is be¬ 
szaladt. Képzelni sem lehet kedvesebb látványt, 
de nem volt, a ki lássa, kivéve egy idegen 
fiút az ablaknál. Neki vannak gyönyörei, me¬ 
lyeket más gyermekek sohasem ismerhetnek 
meg, de az ablakon keresztül nézte azt az egy 
örömet, a melyből ő örökre ki van zárva. 

XVIL Mire Verái megnőtt. . 

Azt hiszem, szeretnók trdni, mi lett a többi 
fiúkból. Odakinn vártak, dőt engedtek Vendi-
nek, hogy megmagyani • /a kilétüket s aztán 
berontottak. A lépcsőn i ontottak fel, mert azt 
gondolták, így jobb be-nyomást fognak kelteni. 
Sorba állottak Darlingné eiőtt, kalapjukat le¬ 
véve és azt kívánva, hogy vajba nem a kalóz¬ 
ruha volna rajtuk. Nem szóltak semmit, de a 
nézésük arra kérte Darlingnét, fogadja el őket. 
Illett volna, hogy Darling úrra is igy nézze¬ 
nek, de ő róla megfeledkeztek. 

Darlingné természetesen azonnal azt mondta, 
hogy elfogadja őket, Darling úr ellenben külö¬ 
nösképen le volt hangolva s a fiúk látták, 
hogy sokallja a számukat, hogy épen hatan 
vannak. 

- No már az igaz — mondta Vendinek -
te nem csinálsz semmit félig. 

Ezt a morgó megjegyzést az ikiek magukra 
vették. 

- Azt hiszi, uram, túlsokan vagyunk? -
kérdezték. — Hát akkor mi mehetünk. 

- Apa! — kiáltott Vendi megijedve, de a 
felhő még mindig ott volt Darling úr arczán. 
Maga is tudta, hogy méltatlanul viselkedik, de 
nem tehetett róla. 

- Tudunk mi összekuporodva feküdni -
mondta Nibsz. 

- Én vágom mindig a hajukat — mondta 
Vendi. 

- György! — kiáltott Darlingné, kinek 
roszul esett, hogy szeretett férje ilyen kedve¬ 
zőtlen színben mutatja magát. 

Erre Darling úr könnyekben tört ki és ki¬ 
derült az igazság. Ő maga is ép úgy örült a 
fiúknak, mint más, - - úgymond - de úgy 
gondolja, az ő beleegyezését is ép úgy kellett 
volna kérni ők, mint a feleségéét, a helyett 
hogy úgy bánnának vele, mint egy nullával a 
saját házában. 

—- Én nem hinném, hogy nulla volna — 
kiáltott fel azonnal Tutlesz. - - T e azt hiszed, 
hogy nulla, Kurli? 

- Nem én. Hát te azt hiszed, nulla, Szleitli ? 
- Dehogy is. Iker, mit gondolsz te? 

Kiderült, hogy egyik sem tartotta nullának 
és Darling úr teljesen megbekült s azt mondta, 
majd ő talál helyet fezámukra a szalonban, ha 
beérik vele. 
. — Be fogjuk érni biztosították vala-
menny én.. 

— Akkor hát, utánam ! — kiáltotta vigan. — 
Igaz, hogy nem tudok róla, hogy volna szalo¬ 
nunk, de azt képzeljük, hogy van s ez egyre 
megy. Hopplá! 

Tánczolva ment keresztül a házon, a fiúk is 
azt kiáltották :«hopplá» és utána tánezoltak, a 
szalont keresve. Nem emlékszem már, meg¬ 
találták-e, de zugokat mindenesetre találtak és 
megfértek bennük. 

Péter még egyszer látta Vendit, mielőtt el¬ 
repült. Nem ment tulajdonképen az ablakhoz, 
csak megsúrolta, mikor elrepült előtte, úgy 
hogy Vendi kinyithatta, ha kedve volt rá és 
szólhatott hozzá. Vendi meg is tette, J i 

- Halló Vendi, Isten veled! — mondta. 
— Oh Péter, hát elmégy? 

- Igen. 
- Nem gondolod — mondta Vendi remegő 

hangon, — hogy volna valami mondanivalód 
a szüleim számára, valami nagyon édes tárgyról ? 

—• Nem. 
- Rólam, Péter? 
- Nem. 

Ekkor Darlingné odajött az ablakhoz, mert 
most már erősen szemmeltartotta Vendit. Azt 

mondta Péternek, hogy a hogy a többi fiúkat 
magához vette, magához venné őt is. 

- Iskolába küldene ? — kérdezte Péter gya¬ 
nakodva. 

- Igen. 
- És aztán valami hivatalba? 
- Alighanem. 
- Nemsokára ember lennék? 
- Nemsokára. 
- Én nem akarok iskolába járni és unal¬ 

mas dolgokat tanulni — mondta Péter szenve¬ 
délyesen. - Én nem akarok felnőtt ember 
lenni. Oh Vendi anyja, ha én egyszer szakál¬ 
lal ébrednék fel! 

— Péter - - mondta Vendi vigasztalón -
szeretnélek én szakállal is. 

Darlingné felé nyújtotta karját, de ő eluta¬ 
sította. 

- Hagyjon, asszonyom, senki sem fog en¬ 
gem megfogni és férfit csinálni belőlem. 

- De hol akarsz élni? 
- Majd együtt lakom Tinkkel a Vendi szá¬ 

mára épített házban. A tündérek majd fölviszik 
a fák tetejére, a hol ők alusznak éjjel. 

- Milyen kedves! - - kiáltott Vendi olyan 
vágyakozva, hogy az anyja szükségesnek látta 
szorosabban megfogni. 

- Azt hittem, a tündérek már mind meg¬ 
haltak, — mondta Darlingné. 

- Mindig van egész sereg fiatal tündér -
magyarázta Vendi, a ki most már valóságos 
tekintély volt tündérek dolgában — mert tudod, 
valahányszor egy újonszületett kisbaba először 
elneveti magát, mindig születik egy új tündér 
és a míg lesznek új kisbabák, mindig lesznek 
új tündérek is. Fészkekben laknak a fák tete¬ 
jén ; a mályvaszinüek a fiúk és a fehérek a 
lányok, a kékek pedig olyan kis buták, a kik 
maguk se tudják még micsodák. 

- Pompásan fogok mulatni - - mondta Pé¬ 
ter fél szemmel Vendire kacsintva. 

- Bizony nagyon egyedül leszel este, a tűz 
mellett ülve — mondta Vendi. 

— Ott lesz Tink. Gyere velem. 
- Szabad, anyám? 
- Semmi esetre. Csak hogy hazakerültél, 

most már meg akarlak tartani. 
- De annyira szüksége van anyára. 
- Neked is szükséged van, édesem. 
- Jól van hát - mondta Péter, mintha 

csak udvariasságból hívta volna Vendit. Dar¬ 
lingné azonban látta, hogy a szája elhúzódik s 
azt a kedves ajánlatot tette neki, hogy elereszti 
Vendit hozzá minden évben egy napra, meg¬ 
csinálni a tavaszi takarítást. Vendi jobb szere¬ 
tett volna állandóbb tartózkodást és úgy tetszett 
neki, a tavasz soká lesz még, de Péter legalább 
jókedvűen távozott erre az ígéretre. Neki nem 
volt érzéke az idő iránt és tele volt a feje 
kalanddal. Vendi tudta ezt és utolsó szavai 
hozzá panaszosak voltak. 

- Nem fogsz elfelejteni, Péter, mielőtt a 
tavaszi takarítás idt-je elérkezik? 

Péter természetesen megígérte ezt és elrepült. 
Magával vitte Darlingné csókját. Azt a csókot, 
a melyet senki se tudott megkapni, Péter 
könnyű szerrel megkapta. Különös, de Dar¬ 
lingné elégültnek látszott. 

A fiúk természetesen iskolába kerültek. Egy 
hétig se jártak még iskolába, mikor máris rá¬ 
jöttek, micsoda csacstság volt tőlük, hogy nem 
maradtak a szigeten, de most már késő volt és 
csakhamar egész rendes gyerekek lettek belő¬ 
lük. Szomorú dolog, de a repülés tudományát 
lassankint elfelejtették. Eleinte Nana odakötözte 
a lábukat az ágy lábához, hogy ne tudjanak 
éjjel elrepülni; nappal az volt egyik szóra¬ 
kozásuk, hogy úgy tettek, mintha leesnének az 
omnibuszról, de nemsokára már nem is rán¬ 
gatták éjjel a köteleiket és azt találták, hogy 
megütik magukat, mikor az omnibuszról le¬ 
esnek. Ők azt hitték, hogy kijöttek a gyakorlat¬ 
ból, — az igazi ok azonban az volt, hogy nem 
hittek többé. 

Mihály tovább hitt, mint a többi fiúk, így 
tehát ő Vendivei volt, mikor Péter eljött érte 
az első év végén. Vendi abban a ruhában 
repült el Péterrel, melyet Nincsországban csi¬ 
nált falevelekből s egyetlen félelme az volt, 
hogy Péter meg fogja látni, mennyire kinőtte 
ezt a ruhát. Péternek azonban annyi mondani 
valója volt magamagáról, hogy ezt észre se 
vette. 

Vendi arra várt, iiogy érdekes dolgokat fog 

mesélni a régi időkről, de új kalandok kiverték 
a fejéből a regieket. 

- Ki az a Hűk kapitány? - - kérdezte ér¬ 
deklődve, mikor Vendi az ős-ellenségről kez¬ 
dett beszélni. 

— Hát nem emlékszel — kérdezte Vendi 
elámulva — hogyan ölted meg, s megmentet¬ 
ted a mi életünket? 

— Én elfelejtem őket, miután megöltem 
őket — felelt Péter gondatlanul. 

Mikor Vendi kifejezte azt a reményét, hogy 
Tinker Bell örülni fog, ha láthatja őt, Péter 
így szólt: 

- Ki az a Tinker Bell? 
- Oh Péter, — mondotta Vendi megütődve, 

de Péter még akkor sem emlékezett, mikor 
megmagyarázta neki. 

- Annyi a tündér - mondta. Azt 
hiszem, nincs már meg. 

Én is azt hiszem, mert a tündérek nem él¬ 
nek soká, csak olyan kicsinyek, hogy rövid idő 
is soknak látszik nekik. 

Vendinek nagyon fájt, hogy az elmúlt év 
olyan volt Péternek, mintha tegnap lett volna. 
Ő neki olyan hosszú volt a várakozás! De 
különben Péter ép oly elragadó volt, mint min¬ 
dig és pompás tavaszi takarítás esett a fa tete¬ 
jén álló házban. 

A következő évben Péter nem jött el érte. 
Pedig Vendi új ruhában várta, mert a régit 
már egészen kinőtte, — mégse jött el. 

- Talán beteg — mondta Mihály. 
- Tudod, hogy ő sohase beteg. 

Mihály közelebb ment Vendihez és ezt súgta 
neki, megborzongva: 

- Talán nincs is Péter . . . 
Vendi erre sírva fakadt volna, ha Mihály 

máris nem sír. 
A következő tavaszi takarításkor Péter meg¬ 

jött és az volt a furcsa dolog, hogy nem is 
tudta, hogy kihagyott egy évet. 

Ekkor látta őt Vendi utólszo'r. Egy darabig 
még igyekezett a kedvéért, hogy ne legyenek 
növési fájdalmai és érezte, hogy hűtlenséget 
követett el ellene, mikor szorgalmi díjat kapott 
az iskolában. De az évek jöttek-mentek, a gon¬ 
datlan fiú nem jelentkezett s mikor újra talál¬ 
koztak, Vfndi már asszony volt és Péter nem 
volt számára többé más, mint egy kis por 
abban a skatulyában, a melyben a gyermek¬ 
játékait tartotta. Vendi felnőtt. Nem kell őt 
sajnálni érte. 0 azok közül való, a kik szere¬ 
tik, ha felnőnek. 

Az összes fiúk is sorban felnőttek, úgy hogy 
nem is érdemes többet mondani róluk. Az 
ikreket, Nibszet és Kurlit láthatjuk mindennap 
a hivatalba menni, mindegyiknek kezeben egy 
kis táska és egy esernyő. Mihály mérnök lett. 
Szleitli főrangú nőtt vett el és maga is lord 
lett. Látjátok ott azt a bírót, a mint kijön a 
vasajtón? Tutlesz az. Az a szakállas ember, a 
ki nem tud mesét mondani a gyermekeinek, 
egykor János volt. 

Vendi férjhez ment, fehér ruhában, piros öv¬ 
vel. Évek teltek el és neki is volt már leánya. 
Janenek hivták és mindig olyan furcsán, kér¬ 
dezőén nézett, mintha attól a pillanattól fogva, 
hogy a földre jött, mindig kérdezgetni akarna. 
Mikor már elég idős volt, hogy kérdezzen, a 
kérdései többnyire Péter Panról szóltak. Sze¬ 
retett róla hallani és Vendi elmondott neki 
mindent, a mire emlékezett, ugyanabban a 
gyermekszobában, a melyből egykor az a hires 
repülés indult. Most már a Jane gyermek¬ 
szobája volt ez. Darlingné már ekkor meg volt 
halva és elfeledve. 

Most már csak két ágy volt a gyermekszobá¬ 
ban, Janeé és a dadájáé. Kutya-ketrecz se volt 
benne, mert Nana sem volt már többé, öreg 
korában halt meg s utolsó idejében már nehéz 
volt vele kijönni, mert meg volt győződve, 
hogy senki más nem tud a gyermekekkel bánni, 
csak ő. 

Jane dadájának hetenkint egyszer kimenője 
volt és ilyenkor Vendi dolga volt Janet ágyba 
fektetni. Ez volt a mesék ideje, Jane kitalálta, 
hogy fölemelte a paplant a maga és anyja feje 
fölé s ily módon sátrat csinált s a borzasztó 
sötétségben suttogta: 

- Mit látunk most? 
- Azt hiszem, ma este nem látunk semmit, 

mondta Vendi. 
- De igen — mondta Jane — maga látott, 

mikor kis lány volt 

— Ez régen volt, édesem — mondta Vendi. — 
Ah istenem, hogy repül az idő! 

- Úgy repül - - kérdi a ravasz gyerek — a 
hogy maga repült kislány korában? 

- A hogy én repültem ! Tudod-e, Jane, hogy 
néha magam se hiszem, hogy akkor igazán 
repültem ? 

- De bizony repültél. És mért nem tudsz 
most már repülni ? 

- Mert felnőttem, édesem. Ha az ember 
felnő,, elfelejti a módját. 

- Mért felejtik el? 
- Mert már nem vidámak és ártatlanok és 

szívtelenek. Csak az tud repülni, a ki vidám, 
ártatlan és szívtelen. 

- Mi az, hogy vidám, ártatlan és szívtelen? 
Szeretnék vidám, ártatlan és szívtelen lenni. 

Erre belekeverednek annak az éjjelnek a 
nagy eseményébe, mikor bejött Péter meg¬ 
keresni az árnyékát. 

- A bolond gyerek - - mondta Vendi -
szappannal akarta megragasztani és mikor nem 
tudta, hát sírt és erre én felébredtem és meg-
varrtam neki. 

- Valamit kihagytál — szól közbe Jane, a 
ki most már jobban tudja a mesét, mint az 
anyja. - - Mikor sírva láttad a padlón, mit 
mondtál neki? 

- Felültem az ágyamban és ezt mondtam; 
fiú, miért sirsz ? 

- Igen, ezt mondtad — mondta Jane nagy 
lélekgetet véve. 

-' És aztán elrepült velünk a Nincsországba 
a tüpdérekhez, kalózokhoz és rézbörüekhez és 
a hableányok lagunájához és a földalatti házba 
és a kicsi házba. 

- Igen. És melyik tetszett magának leg¬ 
jobban? 

— Azt hiszem, a földalatti házat szerettem 
legjobban. 

- Igen, én is, Mi volt az utolsó dolog, a 
mit Péter mondott? 

— Csak mindig várj engem és egy éjszaka 
majd meg fogod hallani a károgásomat. De 
sajnos, teljesen megfeledkezett rólam — mondta 
Vendi mosolyogva. 

— Hogyan hangzott a károgása? - - kér¬ 
dezte, Jane egy este. 

Vendi megpróbálta utánozni Péter károgását. 
- Nem, nem így károgott - - mondta Jane 

komolyan. — így károgott! 
És sokkal jobban csinálta, mint az anyja. 

Vendi meg volt lepetve. 
- Édesem, honnan tudod te ezt? 
- Gyakran hallom álmomban - - mondta 

Jane. 
— Ah igen, sok leány hallja álmában, de 

én voltam az egyetlen, a ki ébren hallotta. 
- Szerencsés lány voltál, — mondta Jane. 

Aztán az éjjel beállt a tragédia. Tavaszszal 
volt, az este elmondták a mesét és Jane az 
ágyában aludt. Vendi a padlón ült, közel a tűz¬ 
höz s egyszerre csak károgást hallott. Aztán az 
ablak kinyílt, mint egykor régen és Péter poty-
tyant le a szobába. 

Most is olyan volt, mint annak idején és 
Vendi látta, hogy még mindig megvan minden 
tej foga. Kicsi fiú volt, Vendi pedig megnőtt. 
A tűznél kuporgott, meg se mert mozdulni, te¬ 
hetetlenül, bűntudatosan, mint felnőtt asszony. 

- Halló, Vendi, — mondta Péter, nem véve 
észre semmi különbséget, mert ő csak maga¬ 
magát látta és a félhomályban Vendi fehér 
ruháját össze lehetett téveszteni egykori háló¬ 
köntösével. 

— Halló, Péter, felelt Vendi halkan, 
olyan kicsinyre összehúzódva, a hogy csak 
tudta. 

- Halló, hol van János? — kérdezte Péter, 
észrevéve a harmadik ágy hiányát. 

— János most nincs itt, — felelt Vendi. 
— Mihály alszik? - - kérdezte Péter szóra-

kozottan tekintve Janere. 
- Igen, — felelt Vendi és érezte, hogy 

hamisságot követ el Jane és Péter ellen. 
- Hisz ez nem Mihály - - mondta hamar, 

hogy hazugságban ne maradjon. 
Péter odanézett. 

- Halló, új gyerek? 
- Igen. 

— Fiú vagy lány? 
— Leány. 
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Most már megérthette volna Péter, de szó 
se volt róla. 

- Péter — mondta Vendi remegő hangon — 
azt akarod, hogy veled repüljek. 

- Természetesen, hisz azért jöttem. - - És 
kissé komoran tette hozzá. — Hát elfelejtetted, 
hogy a tavaszi takarítás ideje van? 

Vendi tudta, hogy hiába mondaná, hogy 
Péter sok tavaszi takarítást elmulasztott. 

— Nem mehetek, — mondta bocsánatkérőn — 
elfelejtettem a repülést. 

- Hamar megtanítlak. 
- Oh Péter, ne pazarold rám a tündérport. 

Felállt és erre Pétert megszállta a félelem. 
— Mi az? — kiáltotta megremegve. 
- Meggyújtom a világosságot és akkor meg¬ 

láthatod magad. 
Taláa most először életében Péter meg volt 

ijedve. 
- Ne gyújtsd meg — kiáltotta. 

Vendi megsimogatta a fiú haját. Nem volt 
már kis lány, a kinek megszakad a szive miatta, 
felnőtt asszony volt, a ki mosolyog az egészen, 
de könnyes mosolylyal. Aztán meggyújtotta a 
lámpát és Péter meglátott mindent. Fájdalmas 
kiáltást hallatott és mikor a magas, ^szép asz-
szony karjaiba akarta emelni, nevesen hátra-
huzódott. 

— Mi az? — kiáltotta újra. 
Vendi meg kellett, hogy mondja neki. 

- Én már öreg vagyok, Péter. Már túl 
vagyok a húsz éven. Már rég felnőttem. 

- Azt Ígérted, hogy nem fogsz . . . 
- Nem tehettem róla. Férjes asszony vagyok, 

Péter. 
— Nem igaz. 

- De bizony és az a kis lány az ágyban az 
én kis babám. 

- Nem igaz. 
Péter azonban maga is tudta, hogy igaz. 

Fölemelt tőrrel lépett az alvó gyermek felé. 
Természetesen nem döfött, hanem e helyett 
leült a földre és zokogott és Vendi nem tudta, 
hogyan vigasztalja meg, pedig valamikor ez 
olyan könnyen ment neki. Most már csak asz-
szony volt és kiszaladt a szobából, gondolkozni. 

Péter tovább sírt és a zokogása felébresztette 
Janet. Felült ágyában és azonnal érdeklődni 
kezdett. 

- Fiú — mondotta — miért sirsz? 
Péter felállt és meghajolt előtte, ő szintén 

hajlongott az ágyban. 
- Halló, — mondta Péter. 

— Halló, — felelt Jane. 
- A nevem Péter Pan. 

— Igen, tudom. 
- Eljöttem az anyámért — magyarázta -

hogy elvigyem Nincsországba. 
- Tudom - mondta Jane - már vár¬ 

tam rád. 
Mikor Vendi gyanakodva visszatért, Pétert 

az ágy végében találta, a mint diadalmasan 
károgott, míg Jane ünnepiesen röpködött a 
szobában körül. 

- Ő most az anyám — magyarázta Péter. 
Jane leszállt és melléje állt, azzal az arcz-
kifejezéssel, a melylyel Péter szerette, ha rá¬ 
néznek. 

- Olyan nagyon szüksége van anyára — 
mondta Jane. 

- Tudom • mondotta Vendi elgondol¬ 
kozva — senki se tudja jobban, mint én. 

- Isten veled, mondta Péter Vendinek és 
fölemelkedett a levegőben. A kis szemtelen 
Jane vele szállott fel, most már jól tudott 
repülni. 

Vendi az ablakhoz szaladt. 
- Nem, nem — kiáltott. 
- Csak épen a tavaszi takarítás idejére — 

mondotta Jane — azt akarja, hogy mindig én 
végezzem nála a tavaszi takarítást. 

- Csak veled mehetnék én is - - sóhajtott 
Vendi. 

- De hiszen nem tudsz repülni - - mondta 
Jane. 

Végre is Vendi eleresztette őket. Utolsó pil¬ 
lantásunkkal láthatjuk, amint kihajolva az ab¬ 
lakon utánuk nézett, a mint eltűnnek az égen. 

A mint nézed Vendit, láthatod, hogy a haja 
megfehéredik, az alakja megint kicsi lett, mert 
mindez nagyon régen történt. Jane most már 
közönséges felnőtt, van egy Margit nevű lánya 
és minden tavaszi takarításkor, kivéve ha el¬ 
felejti, Péter eljön Margitért és elviszi Nincs¬ 
országba, a hol Margit meséket mond neki 
róla magáról, melyeket ő mohón hallgat. Ha 
majd Margit felnő, neki is lesz leánya, a ki 
szintén anyja lesz Péternek és így fog menni 
mindaddig, a míg a gyermekek vidámak, ártat¬ 
lanok és szívtelenek lesznek. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Mágia. Homályba borult szoba; árnyak mozog¬ 

nak benne, néha csak a mozgásukat érezni, néha 
egy-egy forma is elővillan, majd egy egész alak, 
fehéren, szin nélkül. Ideges remegősekkel, halk. 
olykor hörögve felsikoltó sóhajokkal tele a fojtott 
levegő; a homály mélyén valami élet vonaglik 
csöndesen zokogva. Melódiák szállanak, hol csak 
finom, csöndes zsongással, hol felriogva, mindig 
nyugtalansággal és remegőssel tele. Az egészre 
valami szétterülő szomorúság fátyola van borítva, 
Ezt a hangulatot keltik Kosztolányi Dezső versei, 
a mint együtt, egy végben olvassuk őket Mágia 
czímű most megjelent verseskönyvben. Az egyes 
versek alig válnak külön, nem lehet őket elosztani 
tárgy vagy hang szerinti, elkülönült csapatokba, 
mert ha mások a szavak, mások a színek, mindig 
egy és ugyanaz, a mit mondanak: a költő örök, 
gyógyíthatatlan, gyógyulást nem is kereső szomo¬ 
rúságát. Nem azt a szomorúságot, melyre min¬ 
denki képes, melyet mindenkiben fölkelthet sze¬ 
relem, gyász, vagy bármi más alkalmi ok, hanem 
azt az eredendő szomorúságot, a mely beleszivó¬ 
dik az ember minden idegszálába, szinte részévé 
válik lényének és megszinezi minden gondolatát, 
a képeket, a melyeket lát, minden felindulását, 
egész életét. Van valami misztikus ebben a szomorú¬ 
ságban — alighanem erre czéloz a költő is könyve 
czimével. Onnan jön, a hol a lélek gyökerei van¬ 
nak : a halál bélyegével világra jött, a szenvedés 
szükségszerűségének alávetett s sorsának tudatá¬ 
val élő ember bánata ez. Messze, homályba vesző 
perspektívákat nyit meg, nem is lehet csak félig 
kimondott szavakkal, árnyszerű, inkább sejtelme¬ 
ket, mint képzeteket keltő vonalakkal, az árnya¬ 
latok, a tónusok nyelvén kifejezni: megéreztetni 
lehet, nem szemmel láttatni,' - - nem a tudat 
világossága, hanem a szuggesztió misztikus meg¬ 
érzése útján lehet hozzáférni. Kosztolányi biztos 
kezű művésze ennek a lelki állapotnak; a ki erre 
rá van hangolva, azt ellenállhatatlanul ragadják 
magukkal versei. Új könyve minden eddiginél 
teljesebben és kifejlettebben tárja fel szellemét; 
a legjelentékenyebb verses könyvek egyike, me¬ 
lyeket a mai lírikus fiatalságtól kaptunk. 

Oglán bég kincse. Rákosi Viktort lényének 
természete avatja kitűnő ifjúsági Íróvá. Mindig de¬ 
rült, tréfára kész, könnyed kedélye, fantáziájának 
könnyű csapongása, romantikus hajlama s az el¬ 
beszélő kedvnek az a kellemes, vonzó áradása, a 
mi minden munkájának legsajátosabb eleme, -
mind olyan tulajdonságok, melyek teljes értékben 
tudnak érvényesülni olyankor, mikor az ifjúi lé¬ 
lekhez szól. Régebbi ifjúsági regényei, A fisászúi'iil; 
sírjai, a Kcxliolmi Marín, az Egy Ititnj törlém'if. 
A bácsi diákok, a legolvasottabb magyar ifjúsági 
könyvek sorába tartoznak. Most új regénye jelent 
meg Oglán bég kincse czímmel, egyike az író 
legkedvesebb munkáinak. A török hódoltság idejé¬ 
ben játszik, kalandos történetet mond el ebből a 
kalandos időből, a magyar és török alakok pom-
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pasán jellemzett sokaságával. Nem közömbös do¬ 
log semmiféle szempontból, hogy mit olvas az el¬ 
jövendő magyar nemzedék, semmit sem kellene 
gondosabban megválogatni, mint az ifjúság ol¬ 
vasmányát s kultúránk jövőjének érdeke, hogy 
legjobb Íróink szóljanak az ifjúsághoz. Bákosi 
Viktor ebben a tekintetben jó példával jár elől ; 
kedvvel és szeretettel műveli ezt a fontos kertet, 
a minek legújabb könyve is bizonyságát adja. 

Sebők Zsigmond ifjúsági könyvei. Ifjúsági 
irodalmunk, mely úgyszólván teljesen a karácsonyi 
könyvpiaczra van szorulva, már évek óta Sebők 
Zsigmond révén nyeri legértékesebb gyarapodását. 
Sebők finom és választékos, harmonikus és lágy 
kedélye bámulatosán meg tudja találni a kapcso¬ 
kat n. gyermek leikével, egyszerű, tiszta és meleg 
hangja meg tud szólaltatni minden az ifjú lélek¬ 
nek kedves húrt. Szereti az ifjúságot és szívesen, 
önkéntelen odaadással szól hozzá, nem érezteti — 
a mi az átlagos ifjúsági olvasmányoknak kelle¬ 
metlen mellékízt ad, — hogy most le akar szállni 
a gyermeki elme színvonalához, úgy szól serdü-
letlen olvasójához, mint magához hasonló valaki¬ 
hez, — úgy szól, a hogy az írónak olvasójához 
szólania kell. Benne magában is kell valami gyer¬ 
mekiesnek lenni, mert csak az tudja úgy maga 
köré gyűjteni a gyermekeket, a ki megőrzött még 
egyet-mást magamagában a hajdani gyermekből 
s ezen a hídon át jut vele kontaktusba. Ez 
a gyermek-bűvölő ereje megérzik olyan munkáin 
is, a melyeknek tartalma nem az ő leleménye, 
csak az előadása. Most egy igazán pompás könyve 
jelent meg: A legszebb mesék czímmel. Össze¬ 
gyűjti benne az emberiség egész óriási mesekincsé¬ 
nek legszebb gyöngyeit, Európa, Ázsia és Amerika 
népeinek legbájosabb meséit s a népmeséi kin¬ 
csekhez még néhányat nagy költők meséiből. A 
könyvnek összeválogatása is rendkívül gondos, 
finom érzékből és megértésből fakadó, előadása 
pedig, a mi már Sebők legsajátabb műve, olyan 
önkéntelenül, frissen és nyájasan buzogó, annyira 
behizelgő hangú, hogy felnőtt ember is gyönyör¬ 
ködve olvassa, a gyermekek pedig majd nem tud¬ 
nak betelni vele. A könyv kiállítás dolgában való¬ 
ságos díszmű. Pompás, rendkívül finoman re¬ 
produkált színes képek vannak benne, a meséi 
képzelet stílusában tartott, fantasztikus, a gyer¬ 
mek leikéhez szóló képek, mindegyik egy-egy mű¬ 
vészi kompoziczió. Nyomása, kötése is igazán szép 
és praktikus. Teljesen Sebők Zsigmond leleménye 
az ó' híressé vált maczkó-történeteinek új sorozata, 
mely Dörmög/'í Dömötör utazásai 1i egyén-völgy ön 

SvÖTaffettet 
Kérjenek mintát • ml uJdon«agalnkboTfekét«7 

fehér, vagy színesben: Taffetas, ChangeanU, 
FaoMMt, Crépe de Chine, Duchesse, fccossais, 
Eollenne, Moussellne 120-cm. széles, méterje 
K. i.20-töl kezdve, Bársony és PlUs ruháknak, 
és blúzoknak stb., valamint blúzok és ruhák 
valódi svajczi hímzéssel bati«V *E7apju, 
•vászon, és selyemben. 

Ili csakis kezeskedett szolid selyemitö-
nk. hözvetlenUI magánvevBknek, postaköltség, 
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meg a nagy ládával czímen jelent meg. Dörmögő 
Dömötör, a mindenfelé lábatlankodó, folyton izgő-
mozgó, ide-oda-utazgató maczkó, a ki esetlenke-
déseivel, falánkságával, kotnyelességével mindenütt 
mulatságos kalandokba bonyolódik, - - gyermek¬ 
irodalmunk legkitűnőbb leleménye. Naiv humor, 
mindig megújuló komikum van benne, sohasem 
válik egyhangúvá, csaknem korlátlan lehetőségeit 
nyújtja az iró találékonyságának új meg új hely¬ 
zetek kitalálására. A maczkó már esetlen alakjá¬ 
nál fogva is ős időktől fogva humoros alakja a 
naiv képzeletnek — nem egy ősi népmese tanús¬ 
kodik erről, hogy ez a felfogás milyen mélyen 
belegyökeredzett a mi gyermekeink képzeletébe, 
mutatja azoknak a maczkókat ábrázoló játéksze¬ 
reknek és képeknek az elterjedése, melyekkel tele 
van a világ minden játékszeres boltja. Eendkívül 
szerencsés ötlettel ezt a hagyományos maczkó-
rokonszenvet használta fel Sebők Zsigmond s olyan 
alakot teremtett Dörmögő Dömötörben, a mely a 
hagyományos maczkó-karakter vonalaiból kiindulva, 
minden furcsasága mellett is elevenen tud a rea¬ 
litással kapcsolatban maradni. Belevitte lényének 
harmonikus derültségét, mindig résen álló Ízlését 
s olyan gyermekkönyvek sorozatát teremtette meg, 
melyeknek ép akkora az irodalmi, magukban való 
értékük, mint a mekkora a gyermeki leiekre való 
hatásuk. Az új Dörmögó'-könyv a legváltozatosabb 
kalandokon viszi keresztül maczkóját a fogorvos¬ 
nál, a Tátrában, a Vaskapunál s bizonyára sok 
új hívet fog hódítani magának. Még egy harma¬ 
dik ifjúsági könyve is jelent meg Sebőknek : Ku-
jon és Raján czímmel; változatos, bohó, mókás 
történetek, friss jókedvvel kitalálva és elbeszélve, 
mulattató, csinos képekkel. 

A «Jó Pajtás*, Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja deczember 15-iki legújabb szá¬ 
mában a karácsonyt köszönti szép verssel Benedek 
Elek, P. Ábrahám Ernő elbeszélést irt, Sebők 
Zsigmond folytatja Dörmögő Dömötör Király¬ 
hágón túli utazását, Benedek bácsi szép köszöntő¬ 
ket mond újévre, Gyula bácsi az imádkozó bo¬ 
gárról mond el érdekes dolgokat, Endrődi Béla 
folytatja saját rajzaival élénkített krampusz-tör¬ 
ténetét, Garay Ákos szép képet rajzolt, Könyves 
bácsi az új könyvekről irt czikket, Zsiga bácsi 
mulattató mókát közöl, Szemere György folytatja 
regényét. A Ms krónika rovat apróságai, a rejt¬ 
vények, szerkesztői üzenetek egészítik ki a szám 
gazdag tartalmát. A "Jó Pajtásv-t a Franklin-
Társulat adja ki, előfizetési ára negyedévre 2 ko¬ 
rona 50 fillér, félévre 5 korona, egész évre 10 kő 

róna, egyes szám ára 20 fillér. Mutatványszámot 
kívánatra küld a kiadóhivatal (IV. kér. Egyetem-
utcza 4.) 

Új könyvek. 
Mágia. Kosztolányi Dezső verseskönyve. Buda¬ 

pest, Tevan-kiadás. 
Oglán bég kincse. Eegény az ifjúság számára. 

Irta Eákosi Viktor, Budapest, Lampel E. (Wodi-
aner F. és fiai); ára öt korona 60 fillér. 

A legszebb mesék. Összegyűjtötte Sebó'k Zsig¬ 
mond. Budapest, Franklin-Társulat; ára 10 korona. 

Dörmögő Dömötör utazásai hegyen-hölgyön 
meg a nagy ládával. Irta Sebők Zsigmond. Titll 
Ödön rajzaival. Budapest, Franklin-Társulat ; ára 
7 korona. 

Kujon és Kaján és egyéb bulió története/,: 
Irta Sebők Zsigmond. Budapest, Franklin-Társulat; 
ára 5 korona.^ 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: Eumunyesti 

FÁBRY LAJOS nyűg. m. kir. honvédezredes, a kato¬ 
nai érdemérem, a hadiérem, a katonai érdemke¬ 
reszt és az orosz császári Szent Anna-rend tulaj¬ 
donosa, 88 éves korában Budapesten. — ALLENDER 
BÓDOG nyűg. vasgyári igazgató, S7 éves korában 
Pozsonyban. — Homlóaljai mihályházi és vecsei 
dr. VECSEY GYULA királyi palotaorvos és nyűg. 
tiszti főorvos, 74 éves korában Budapesten. 
Ónodi és papi CSDKA GYŐKGY katholikus egyházi 
főgondnok, a pápai érdemrend tulajdonosa, 71 éves 
korában Sátoraljaújhelyen. — JÁLICS GÉZA földbir¬ 
tokos, a Budapest Fővárosi Takarékpénztár alelnöke, 
a Fővárosi Bank és Vált,óüzlet Eészvénytársaság 
elnöke. 67 éves korában Budapesten. - - BIBKÁCS 
KÁLMÁN nyűg. anyakönyvvezető, földbirtokos, 58 
éves korában Szabadkán. — Tóth-lipcsei FABRICIUS 
OTTÓ, a «Pressburger Tagblatt» felelős főszerkesztője, 
a Pozsonyi Hírlapírók egyesületének tiszteletbeli 
elnöke Budapesten, 53 éves korában. - - Eaksai 
és mossoci EAKSÁNYI JÓZSEF nyűg. árvaszéki ülnök 
Kisraksán. — SZÍNI ÁLMOS ügyvédjelölt, Színi Gyu¬ 
lának, kitűnő Írónknak öcscse, 25 éves korában 
Budapesten. - - Óvári SZEÖKE ZSIGMOND Koburg 
herczeg uradalmi intézője, 41 éves korában Buda¬ 
pesten. — KEINZ GÉZA, a Magyar Országos Közép¬ 
ponti Takarékpénztár tisztviselője, 32 éves korában 
Budapesten. — Csikbánkfalvai DABVAS JÁNOS egy¬ 
házközségi gondnok Csikbánkfalván. 

is mindig azt mondta, hogy szeplők elűzésére, valamint 
finom, puha bűr és fehér teint elérésére ég megóvására 
nincs jobb szappan, múlt a világhírű «Steckenpferd> 
liliomtej-szappan. Védjegye .Steokenpferdi, készíti 
Bergmann & Co. ozég Tetschen a/E. — Kapható min¬ 
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszertár- s minden e 
szakmáiba vágó üzletben. Darabja 80 fillér. — Hasonló¬ 
képen esodálatosan beválik a Bergmann-féle iManerai 
liliomtej-krém fehér ég finom női kezek megóvá¬ 
sára, ennek tubusa 70 fillérért mindenütt kapható. 

Pehetykönnyü 
elegáns. mini bőr. 

előnyeiről 
mindenki me£ van öyözőcive. 

GüELDY 
PARIS PARFUWIERIE DE LUXÉ 

GUELDY 
parfümök: 

„LA VIOLLETTA" 
„LES MIMOSÉES" 

„LA ROSE DE GUELDY" 
„LE BOIS-SACRE" 

„STELLA MARÉ" 
„L'EMPYRÉE" 

„DOUX-SONGE" 

Kaphatok Budapesten a következő cs. és kir. udvar! 
illatszer-üzletekben és drogériákban : MÜLLER J. L. IV., 
Koronaherceg-u. 3. VÉRTESSI SÁNDOR IV. Kristóf-tér 8. 

MOLNÁR és MOSER IV., Koronaherczeg-u. 11. fm 
LUEFF SÁNDOR IV. kér., Váczi-utcza 9. szám. • 

OMEGA 
5.-KORONÁTÓL FELJEBB 
LECHNER JÓZSEF 

| BUDAPEST IV. VÁCZI UTCA 8 
DIVATOS KARKÓTÖÖRÁK 
AJÁNDÉKNAK ALKALMAS 

FALI-BROMZ és MÁRVÁNY DISZÓRÁK 
KÉRJEN ÁRJEGYZÉKET 

kiváló bor- és 
lithiumos 

gyógyforrás 
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Eadnóti SEBŐK ESZTEK, 86 éves korában. — Özv. 
VASZARY JÓZSEFNÉ, szül. Jófejű Józsa, 7C éves ko¬ 
rában Pozsonyban. - - Özv. mezőszegedi SZEGEDY-
ENBCH IMRÉKÉ bárónó, szüL Ensch Johanna bárónő, 
88 éves korában Gráczban. - - Kishindi HINDY 
KÁLMÁNNÉ szül. "VVeszely Szidónia, 63 éves korá¬ 
ban Budapesten. — KOSSACZKY ARNOLD dr.-né, szül. 
Nirnhardt Karolin, 52 éves korában Balassagyar¬ 
maton. - - KÜHN F. J. MIKSÁNÉ, szül. folkusházi 
Folkusházy Etelka Budapesten. — GALÓ GYÖRGYRE, 
a városligeti Műszinkör társtulajdonosának neje Bu¬ 
dapesten. • SCHEBTLI GYÖBGYNÉ, szül. Ketney 
Irénke, 18 éves korában Budapesten. 

EGYVELEG. 
* A czár vagyona. A világ leggazdagabb embere 

az orosz czár, a kinek csupán földbirtoka akkora, 
mint fél Magyarország. Évi jövedelme legalább 
100 millió rubel, összes vagyonának értéke pedig 
mintegy 10,000 millió korona. 

Igen a lka lmas karácsonyi ajándékok a népies 
himzési-k, az Országos Magyar Háziipari Szövetség 
által készített magyar motivumu csipke-, szőnyeg- és 
agyagárúk. A szövetség valóban dicséretes inunkat 
fejt ki a magyar háziipar fejlesztése körül, melynek 
a külföldön is már kitűnő hírneve van. Ajánljuk 
olvasónőinknek a vert, horgolt és tűcsipkék remekeit 
az Országos Magyar Háziipar Szövetség, IV., Kigyó-
tér 1. sz. alatti helyiségeiben mielőbb megtekinteni, 
ahol szőnyegek és agyagárúkban is óriási raktár van 
fölhalmozva. 

Ó-Tátrat 'üredről jelentik a téli évad megnyitá¬ 
sát. A Tátrát már régebben magas hó borítja, s vál¬ 
takozva friss havazis és derült idő kedvez a sport¬ 
pályák kialakulásának. Éjjelre .1 hőmérő mélyen 
leszáll, míg nappal a ragyogó napsugártól elárasztott 
hóvilág, tiszta enyhe légkörében élvezhetik Ó-Tátra¬ 
füred klímáját, üdülők és sportbarátok egyaránt. Az 
érdeklődés lakások iránt igen nagy és a tátrafüredi 
Grand-Hotel barátságosan otthonos és kényelmes 
helyiségeiben élénk az élet. A Magas-Tátra téli hívei¬ 
nek száma mindegyre több lesz és kétségtelen jelek 
mutatják úgy a gvógyviszonyok, mint a nemes téli¬ 
sport fokozatos fejlődését. 

A. prakt ikusság: jegyében alakult ki az idei 
szőrmedivat. Nemesen egyszerű, amellett ízlésesen 
kombinált kivitelben szebbnél-szebb szőrmekészletek 
vannak forgalomban. A nagy alakú divatdarabok 
melleit tekintélyes számban vannak képviselve a 
közepes nagyságúak is, olyan szőrmék, amelyek erős 
védbástyául szolgálnak hölgyeinknek a zordon idő¬ 
járás ellen. Elkán Gyula szűcs szörmcnagyárúliáza 
(VH., Károly-körát 19.), leszállított árakon bocsátja 

rendelkezésére árúit vevőkúzönségének, tekintettol 
arra, hogy a jövő őszszel Váczi-utcza 9. szám alatt 
m^g egy üzletet nyit. — A czég elismert jó hírneve 
elég garanozia arra, hogy a műtermeiből kikerülő 
szőrmék ízléses kivitelükön kívül, tartósságuknál 
fogva ÍB kedveltségnek örvendenek. — Jelen számunk¬ 
ban a czég eredeti modelljeit mutatjuk be. 

2816. számú feladvány Beck A.-tól. 
Világai, a. Sötét. 

1. . . . Kd5—eto 
2. Ha6-c7 f matt. 

ÁM 

Minden zongorázót érdekelni fogja, hogy 
zeneművek már a megjelenés napján kölcsönözhetők 
az Országos Hangjegy Kölcsönző intézetnél (Rózsa¬ 
völgyi és Társa-féle) Budapest, IV., Sütő-ntcza 6., fél¬ 
emelet. Tengerész Kató, Éva, Limonádé ezredes stb. 
újdonságok már is közkézen forognak. Tájékoztatót 
ügy Budapestre mint vidékre ingyen. 

SAKKJÁTÉK. 
2827. számú feladvány Friss Ottótól, Hannover. 

SÖTÉT. 

8 

Világot. Sötét. 
1. Vd7-h7 . . . Kd5-c4 

(a,b) 
2. Vli7—d3 t i»att. 

t 
1. . . „ er.-e4 
2. Vh7xe4 f matt. 

Helyesen fejtették meg t Merényi Lajoí. — Geirt 
József é« Stark Vilmos. — A tBudapati Sakk-kört. — 
A •Bttdapetti III. kér. Sakk-kört. - Ladányi Antal. -
WjBchogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Bwlapett) 
Németh Péter (Csongor). — KintziR Róbert (Fokért). -
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót-
vár). — Szabó János (Balamy-SientUíttló). - A lOyőri 
Sakk-kürt. — Székely Jenő. — Méazey József (OySr). -
A tZboroi Tántakórt. — A tKaloetai Katholikui Kört. — 
Veöreös Miklós (Zirct). — Ifj. Hubay Bertalan (Bodiát-
újlak) -— A tDwiajöldvdri Egyentöiígi kört (Dunaföldvár). 
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Ceolnoki István (Hajdú-
luidháza). — A iLeibicii Oatdatdgi Kaizinóo (Leibiez). -
Luatyik Jano« éa Szivák János (Alberti-Ina). — •Cungeri 
Cauinót fCunger). - Király Mihály (?'«**>•- f.unz 

Rezgő (Temetrékát). — Budai Sakkotó Tartaidg (tíudapeit). — 
Patkó Imre (Talpat). 

Szerkesztői üzenetek. 
Itt hagyok mindenkit. Nőm rósz, de nem. is jó, — 

középszerű vers, a milyen ugyancsak bőven terem H 
nem volna ok, hogy szaporítsuk a számukat. 

Anyám. November. Modernné lenni. Kicsit korán 
adták a tanácsot, hogy forduljon a nyilvánosság elé : 
még éretlen a gyümölcs, nem lehet leszedni. Még 
sokat kell tanulnia és főleg belsőleg fejlődnie, a míg 
valamire viheti. Ügyesség és érzék azonban mutat¬ 
kozik verseiben, — talán lehet a dologból valami. 

KÉPTALÁNY. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad.' 

A • Vasárnapi Újság* 4(i-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése : Csuk az é*z miivel csotlákul. 

Felelős szerkesztő: iioitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármejye-u. 11. 

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

SEALSKIN-GABNITÜBA, ALASKA BÓKA-DISZSZEL. 

VALÓDI SEALSKTS-GAKNITUKA. SKOUSKB DÍSZÍTÉSSEL. 

Eredeti modellek Elkán Gyula szűcs 
műterméből, Budapest, VII.£Károly-
körút 19. sz. A czég divatlapot küld. ALASZKA BÓKA-GABNITI'BA. 
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TÁ1KAFŰRCD 
T É U GYÓGYHELY. 

TÉLÍ SPORT = 
REMEKTÉLÍ KLÍMA. 

lm.BŰBPflLYfl.KŰRCSOLYflPfllYA 
Téli idény; 

ECeMBER- MARCZÍUS 
prospektust Küld 

n ŰRf lND HOTEL IG/tZGflTÚSáűft, 

ideköltözött női szabó • 
Costumok, franczia toalettek 
készítését jutányosán vállalja 

V a s s , V á c z i - u t c z a 51. s z . , I. e m . 

Rozsnyay 
Mátyás chininczukorkája íztelen 

chininböl 

Többszörösen kitűnt. 
1869-nen a magyar or¬ 
vosok és természetvizs-
gálók fiumei vándor¬ 
gyűlésén negyven arany 
pályadíjjal jutalmazva. 

Láz ellen! 
Nem keserű!! 
Legjobb ezer láz, váltó¬ 
láz, malária ellen, kü¬ 
lönösen gyermekeknek 
a kik keserű chinin 
bevenni nem képesek. 

Valódi, ha minden egyes 
piros rsomagnlópapicoson 
KozMi.ya v Mátyás 
névaláírása olvasható. 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszertára 

Arad, Szabadság-tér. 

épies hímzések 
blúzokon, gyermekruhá¬ 

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

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

Jfyronghy Dénes 

Diadalének 
Regény. 

Ara 4 korona. 

Egy fiatal !rS nyomaiékos fellépése ez a re¬ 
gény, amely egyszerre felhívta szerzőjére az 
általános figyelmet. Cselekvénye a művész¬ 
világban játszik i erős összeütközéseivel 
és szinességével nagy tikért aratolt az iro¬ 
dalomban. ' ' 

Jfaptali 

"Lampel J{. könyvkereskedése 
(Woiianer F. is fiai) r.-l.-nál 

Tíudapest, Jlndrássy-út 21. sz. 
fjlS\ és minden könyvkereskedésben. 

®lX^5í£®®®®®ffl®ű5fi 

ORSZÁGOS 

(Rózsavölgyi és Társa-féle 
Bpest, IV., Sütö-u. 6/V., félem. 
4 kor. havi előfizetésért O kor. havi előfizetésért 

hetenkint 8 k o t i a . *» hetenkint 6 kot ta . 
Minden újdonság azonnal kapható ! 

Házhoz is szállítjuk ! Kölcsönöz vidékre is 
Tessék tájékoztatót kérni ! 

NUTH KAROLY 
Cs. és klr. fensége 
József f6h. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és Iroda: Budapest, TE kér, Garay-ntcza 10. 
Központi TÍZ-, \ef-ti gőzfűtések, légszesz és tizTezetékek, csatornázások. 
9iellő/.u>t«stk. szivattyúk, Tizerőmfivi emelőgépek stb. — Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

.Altvater" 

Nagy választék 
bel- és külföldi 

papirkárpilokből 
Minius Jakab 

tapéta raktáraiban 

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

TELI-SPORT. 
COLUMBVS 

ff | EÍ.LEFSEN 2to 2.0O 
fVJl HŰTÉSSEL "10- J g ~ 
k ~ *» FE1_IRRR 

— , rn.ellen.nefc, ás,,——r~ - ^ _ _ _ ^ ^ _ _ ^ — 
Lőte s tb . nagy ralajztíKtBii 
ROHONCZK „COLUMBUS"föorcsola.páda K.Í?-ROHONczr „flCHiLLES"umcas2ij paiyű H- 2-
LcsflLEXHNDEK (YI'Miil) ICOl'CSOlya—- — .•í . -*j"2ty 
HERKULES fcorc.í.oWa íí. m - „RRJSTlfl lHlfl ' '^.^*1 

Eiitö Rorcsiaiya párja -ii.s& -r ^valódi oroszAwBí' jk'ávu s « r a í*• M . O C S L I P ' Ö K . , 
HMERIRHI RÖNYÜ SflR ts HÓCZIPOK?. 
feummi csiimafe.HflUINR csizma pórja—tlZff 
i"T"XAzái«wi B«-»O*^E:ST. íV-J0 

^ ^ VMCZI UTCZA O. 8ZAM 

L legszebb 
KARÁCSONYI flJÁNDEK! 

Ö1.V^)'Í!?Í?5 NjnQ m^ | (unj fallto | fá^ Mi! 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Qyár és föüzlet: 
VUL, Baross-ó. 85. 
Telefon :Jdzsef 2—37 

A főváros első és legrégibb 
csipketisztitó, vegytisztító 

és kelmefestő gyári intézete. 
Fiókok: H.,Pö-titcza27. IV., Eskü-út 6. V., Kecskeraéti-

ntcza 14. V.. Harminczad-n. 4. VI, Teréz-körút 
39. VI., Andrássy-út 16. VIIJ., József-kőrút 2. 

Czélszerű BIDIKÜjL 
rendkivül leszállí¬ 
tott árban csak, 
deczember 24 - ig 
kizárólag jobb minőségű árú 

PAPEK JÓZSEF S*S£iTdT-
böröndös és finom bőráru-gyártó, Bpeat, Bákóczi-út 11-

SS 

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

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

árban szétküldjek. Az ismert finom különleges 

Sahara-takaró drb.-ként K 3.5O. 
Egész különleges szenzáció 

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

ÉSZAKISARK-TAKARÓIM 
ára darabonként csak K 5-80. 

Egyúttal ajánlom príma Smyrna-utánzat-Salon-. 
szőnyegeimet 

140 cm. széles, 200 cm. hosszú korona 8.— 
160 • i 250 • < > I I . -
200 t « 300 « « < 15.— 
2.50 « . 350 t . « 2 6 . -
Agyelö, hasonló anyagból drb.-onként 2 kor. 

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

ÁRÚSZÉTKÜLDÉSI HÁZ GÜSTAV STERN 
vorm. Handels- a. Produktivgesellschaft GÖDING No VI. 

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

KÖHÖGÉS 
rekedtség és hurut ellen nincs jobb 

RÉTHY-féle pemetefű cukorkánál! 
Vásárlásoknál azonban vigyázzunk és határozottan 
Réthy-félét kérjünk, mivel sok haszontalan utánzata van. 
Az eredetinek minden darabján rajta van a R é t h y név. 

l doboz ára 60 filL Nagy doboz l kor. 
Mindenütt kapható t 
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. „ ARGENTOR-MUVEK 
l csász. és kir. udvari szállítók R U S T É S M E T Z E L iparművészeti fémáru-gyárak l 

Bátorkodunk a n. é. közönség figyelmét újonnan megnyílt gyári rakííirunkra 

IV., Váczi-utcza 5. szám ::J^z
é:irJ IV., Koronaherczeg-u. 5. 

alaü, továbbra is fennálló fizlethelyiségeink me tekintésére meghívni. 
Mind a két gyári raktárunk dúsan felszerelt raktárt 
tart virágállványokban, gyümölcstartók-, virágvázák-, 
kávés- és teakészlet<, toilettekészletek-, íróasztal-

bínzstb?^ ÚJÉVI és KARÁCSONYI ajándékok! 
A r g e n t o r - e z ü s t evőeszközök legjobban helyettesitik a valódi ezüstöt. 
Képes árjegyzéket ingyen és bérmentve küldünk. Fontos!! 

A chinaezüst minőségének 
megítélésénél nem szakem¬ 
bernél, természetesen csak 
a bizalom játszhat szerepet. 
A bevésett Argentor-iiév 
teljes garancziát nyújt szolid 
és tartós minőségért. Ügyel¬ 
jünk bevásárlásainknál tehát 
mindig ezen gyári védjegyre. 

Josef Winkler & Söhne 
bőxönd-táskák és 
bőráru specialisták 

Wien, I 1. Himmelpfortg. 7. 

ARGIT-
CRÉME 
a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, a/. 
egész világon el van terjedve. Páratlan hatása 
szerencsés összeállításában rejlik, a bőr azon 
nal felveszi és kiváló hatása már pár óra le¬ 
folyása alatt észlelhető. Mivel a Margjt-crénu l 
utánozzák és hamisítják, lessék eredeti védjegy-
gyei lezárt dobozt elfogadni, inert csak ilyen 
készítményért, vállal a készítő mindenneim. 
felelősséget. A MargitKiréme ártalmatlan, zsír-
talán 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. 

70 fillér. 

Margit -pouder 
1 K 20 üli. 

Legnagyobb 

KARÁCSONYFADÍSZ 
KIÁLLÍTÁS 
ezerféle válí szték czukorkatartúk. 
lametták, jégUbdák, jégcsapok, 
kis vattafűggelék, angyalhaj, jég-
csapok, angyalok stb. etb. 
Praktikusan összeválogatott so¬ 
rozatok kis és hagy karácsony¬ 
fák részére 5,10, 1B, 20 K és félj. 

Különleges választék 
jux- és Szilwcsztcrtréfákban, 
terein- és műtűzijátékokban 

és farsangi czikkekben. 
Gazdagon illusztrált árjegyzék ingyen é* bérmentve. 

UanOS 
császár és királyi udvari szállító 

ékszerész és műötvös 

Az ország 
legelőnyösebb 

ékszer, óra, ezüstnemü 
és iparművésze li tárgyak 

beszerzési forrása. 
Készpénz és angolrendsz. 

, , 

részletfizetésre is. 

Legdivatosabb 
karperecz órával. 

_ karátos arany 90 K. 

Budapest, IV., Kfró-tir 5. és vidékre vackot nőid i ^ U . ^ r S ' 
a i —l tiiL. ' l- M ,' ín 

Kolozsvár, Mátyás kiraly-ter 13. Árjegyzék ingyen. Aczéi 14 

Előkelő! Tartós! 
Versenynélküli árak! 

Katalógus ing-yen és bér-
mentve. Azonnali szállítás 

bőrbntoripar 
Bfirbntor 

KENDI ANTAL Budapest, IV. kér. 
Seminelwes-u. 7. sz. 

RUDOLF 

.érkezel" 

kivitel 

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

«aa^ 

fánrtai&s 
2 karácsonyi ajándéka! 
Egy minden helyzetben hordható biztonsági ARANY 
TÖLTÖTOLL, mely mindig Íráshoz kész. Precziz 
niestermunka, el nem rontható, tartós, egyszerű! 
A felülmúlhatatlan «Penkala»-töltöirón(K 1.20), mely 
remek színekben, mint LUXUS-TÖLTÖIRÓN 
(Kt.80) vagA' e/üst vagy aranydublégyürükkel (K 210) 

mindenkit elragad. 
Kapható minden papír-kereskedésben. 
HOSTEB ÖDÖN ÉS TÁRSA B.-T ZÁGHÁB ÉS BEBL1N. 
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legolcsóbb 
HAVI HITEL 

ira 
7 / 7 / 7 ^ nffácitsJL „idonsaSL vkat> 

5 

K? 
« 

£•!? 

h í̂ 1 tí 

#* 
Jr 

fl 
»F • n l " . L K1 a | em 

l í l l ^ l-lnm^^^lk 

i ior tU J 

tő 
A tű 

nélKüljátSZÓ 
ftifhé-lemezek 

előnye általánosan 
elismert. 

szafirtű nem koptatja 
lemezeket, ennek alapján 

használhatóságuk korlátlan. 
Pathé-lemezek a legnagyobb művészek 

— Darusa. Slezék stb. felvételeit 
magukban. 

PATHE 

JEAN XEITILLE. rtfNzletoRztál.Y9 Biulapest Yl., Andrássy-űt 
T Í ^ ? t P l t OlVí)^( í l Hosszas és költséges kísérletezés után v6grc a jiivü I'athéfonját nyújtom. Túl vagyunk mir a/on időn, midőn egy némileg jó készülékért aránytalanul nagy árt kellett 

• fizetni. Törekvésem volt, hogy oly Pathéfont (lülcsérnélkülit) találjak, mely tökéletes felszereléssel ellátva, a konkurreneia részéről négyszeresen sőt ötszörösen drá¬ 
gábban nyújtott gépekkel ne csak konkurrálhasson. hanem azokat felül is múlja Hiszem, hogy ezt el is értem és csupán azt kérem, hogy alkalom adassék ennek bizonyítására is. Fenti kitűnő" 
Pathé-Pannonia gépemet 20 darabot tar talmazó 10 -29 cm.-es kétoldalú lemezzel együtt a hihetetlenül olcsó K 120.— áron nyújtom, havi 4 . - koronájával Annyira meg vagyok róla 
győződve, miszerint szállítmányom minden tekintetben ki fog elégíteni, bo?y készséggel küldöm azt g napi próbára . Ajánlom, hogy csakis speciálisan a számomra előállított Pathéfont vásárolni 

szíveskedjék, mert csupán ilyen készülék fog mindenképen megfelelni. Garantálok azért, hogy készülékem minden egyes alkatrésze a Patbé gyárból való. 
yJDllMlllllllllinillllllllinilllllllllllllllllllllllllllllHllllil S l . l v C n y : Kérem ezen szelvíny kitöltését és a K 4.— 

••Isö részlettel való beküldéséi. A készülék leírása: 

Ulolnó posta:. 
Foglalkozás: 
Fi/etés: 

Csomagolás ingyen! 
10% BBísdraény készpénzfizetésnél. 

l J«KT<«t> Szallilási ÍJS 15 nap Nem fogok szántait o'j esetben esiküzMm, ha a rendeléssel az clss részlet = ^ ^ \ \ Píthfi"kflnCeít"3111(11^111111-tlSUgdüljOZ, 
E birtokomba oem írkenk. Amennyiben a késiütík és a lemezek meg oem felelnének, úgy a küldemény S 

= Igen finom poütirozott mahagóni szekrény, reao-
= nánc-készülékkel ellátva, 38 cm széles.' 19 cm 
g magas, precíziós rugószerkezct, akusztikai hang-

kar és az 
JMIndan l*v«Ira *6-,Ktgsfl *s Ingyen adok = 

te!vllA«oslta*t. 

tfUételttm • ! / rlvnyömk, h*(J be lü l ' " ' " • * * » • "««?>küldhet<i. 
eg oem felelnének, úgy a küldemény 

el, esetben > leljesilell etsí rtszlellizelést visszaszármaz- = J ó t á l l ó k a z é r t . é s lemCZek a 

Jean Nenville, részletosztáiy, Budapest TI., Andrássy-út 33.g. 

mindenfelé. 

TATRALOMNICZ 
Télisport szezon: 
Deczember 15-tői február 28-ig. 

A legszebb bob-, ródli- és 
sk ipá l j a új felvonóval, posta-, 
lávirda-, telefon, vasút- és vll-
lamos- állomás. Összeköttetés 

Prospeituat ingyen és bérmentve. 

Ai összes 

betegápolási cibhelt 
raktára. 

l Haskötők, íérvkötők művég¬ 
tagok, eörcsérharisnyák, »ii-
lanygépek és egyéb egészség-

' ügyi cikkek isuu Fischer Péter és Társa R.-T. 
•wtojest, Kossuth Lajos-utca 6. Telefon 958. 
WtpHtatett 1855. .•. Most "megjelent képes árjegyzé-

künket kívánatra ingyen és bérmentve küldjük. 

Fényképnagyitást 
raeglejiőenszép TT fi>fif| -tM igen díszes 
kivitelben * * • *-» C»VF Paasopfirtoiit-

val együtt ké«zit bármilyen kép utjn a 

HUNGÁRIA 
fényképészeti és festészeti társasig Buda¬ 
pest, IV, v. kér., Károly-körút 24. szám. 

Olajfestmények. Aquarellek. 

Kocsiárucsarnok 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

- r Csak hölgyeket érdekli! 
ELSŐ MAGYAR NŐI EGÉSZSÉGÜGYI 
ÉS TESTÁPOLÁSI CZIKKEE SZAKÜZLETE. 

KELETŰ. Bpest, IV., Korona-
herczeg-g.14/16.szT 
(Gr.Szapáry-udvar.) 

A czéft saját gyártmányú és külföldi kü¬ 
lönlegességei : Haskötök az összes al¬ 
testi kantáimat ellen. Eredeti párisi fű¬ 
zők és melltartók éptermetünk részére, 
Talamlnt kiegyenlítő fűzők ferde növésiiek 
számára. Cs. és kir. szab. sérvkötők. 
Egyenestaiték. H/gienikushovibajkötők! 
Qummiharisnyák. A legki.Uólib franciia 
és amerikai női dvszer különlegességek ! 
Új l Autó Vaginái Spray. Új ! Irrigáto-
rok, bidék, valamint az ősszen betegápo¬ 
lási czikkek. — Csak szakavatott női 
kiszolgálás. - Mérsékelt és polgári árak. 

Képes árjegyzék ingyen és bementve 

A monarchia legnagyobb kocsiraitára. árjegyzék ingyen. 

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

^ B csatornázási alapcsövek. 

m Formák: betonoszlopok Btb. gyártá-
M tóra. Kotorok. — Hengerművek. 

Betonkeverőgépek. — Czement-
U lapsajtolók. 
M Dr GASPAEY 4 Comp. gépgyára 
• Markranst&dt, Leipztg melfttt. 

Kérjnk gyánmktó meglátogatni. 228. „zAnm ar-
' ' jegyzék icgyeo. 

.SZOLOOITVAHY 
t VAUlMltIT AMERIKAI & EURÓPAI 
A SIMA É30YQKERES 

SZŐLŐVESSZŐ 
ÖiramÍNKRŐlfW6T MEWY15ÉBB9I 

O L C S Ó A R A K MEUETT ELADÁSRA ARUPQT 
INBTCM KÜIOÜNK = = = = = : — 

BADACONYVIOÉKI SZÖLÖTEiEP 
KEZELŐSÉ8C 

TAPQLCZA.tzAiAM.) 

Központi fűtések 
alacsonynyomásn gőz- és melegvízfűtések. Szellőző 
berendezések. Központi melegvizkészitő telepek. 
Száritótelepek minden féleipari ezélokra. • : : : : : 

Eredeti MEIDINGER- kályhák 
Meidinger töltő-, szellőztető és szabályozó kályhák 
és kaloriferek. 

FOLYTON ÉGŐ 
(S££S; KÁLYHÁK 
Legolcsóbb fűtés. A hideg beállté¬ 
val (egyszeri befutás mellett egész 
télen _át ég és a szobákban egyen¬ 
letes és kellemes a meleg). :: 

Eisler és Vértes 
Meidinger-kályhák gyára és köz¬ 
ponti fűtések berendezési vállalata. 

Budapest, TI., Andrássy-út 41. 

51. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, DECZEMBER 22 
Szerkesztőségi iroda : IY. Vármegye-utcza 11. 
kiadóhivatal: I"V. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési [ Egé"évre _ _ 3O korona. 
< i* •* i t l Félévre _ ._ _ 10 korona 
feltételek: \ NegyPdévre _. _ 5 korona. 

A • Világkrónikát-vul 
negyedévenként l koronával 

több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg 
határozott viteldíj ie csatolandó. 

MAADONNA. — Murillo festménye Romában, a Corsini-féle állami képtárban. 

Frwiklin-Társnlat nyomdája. Budapest, IV., Egyetem-ntoza 4. szám. 




