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letinyoh is ápolhatják kezeiket, arczu-
kat és bőrüket valódi Diana¬ 
krém, Diana-szappan és Diana-
púderrel, amióta az 

fillérért kapható. Tömegesen ve¬ 
szik mindenütt a Dianát, mert 
köztudomású, hogy még gyer¬ 
mekek is Diana-szappannal mo-
sakosznak és Diana-krémmel 
ápolják kezeiket. Legények és 
leányok csak Dianát használnak 
a legkisebb falvakban is. Ezelőtt 
mindenki ártalmas glicerin, 
kremzelesz, vazelin, tejkrém¬ 
féléket használt kezeinek és ar-
czának ápolására, most már 50 
fillérért Dianát vesznek. Szeplő 
és pattanás egyedüli ellenszere. 

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

Csak 

DIAHAT 
fogadjon el. 

Kinek kell használni 
Erényi Ichtiol Salicilí? 
1. A ki a test bármely részén 

viszketegségben szenved. 
2. A ki a test bármely részén 

börbántalomban szenved. 
3. A ki a test bármely részén 

kipállásban szenved. 
4. A ki a test bármely részén 

izzad. 
5. A ki az arczán, kezén, 

lábán, fején bőrbántalom-
ból kifolyólag viszketés¬ 
ben szenved. 

6. A ki arczán, kezén, lábán, 
fején viszketésből kifolyó¬ 
lag börbánta lomban 
szenved. 

7. A kinek izzad a hónalja. 
8. A kinek izzad a lába. 
Orvosok rendelik kitűnő ered¬ 

ménynyel. 
A kik börviszketegségben szenvednek, 
télen-nyáron, tavaszszal-őszszel E r é n y i - f é l e 

ICHTIOL-SALICIL-t 
használjanak/ 

• Erről a kenőcsről el van ismerve, hogy mint 
egyedüli különlegességi szer a saját nemébén, 
tökéletesen megszünteti néhány heti 
használat után még a legmakacsabb 
börviszketegséget is az egész testén 
és s o h a t ö b b é vissza nem tér. Mindenki, 
aki börviszketegségben szenved, rendeljen Eré¬ 
nyi-féle Ichtiol-Salicilt. Eövid hasz¬ 
nálat után meg fog győződni róla, hogy ennél 
jobb szer betegsége ellen nem létezik. A v a l ó d i 
I cht io l -Sa l i c i l már néhányszori bedörzsölés 
után teljesen megszüntet b ő r r e p e d é s t , 
bőrhámlást, kipállást, test- és 
lábizzadást. Szagtalan és ártal¬ 
m a t l a n szer lévén, a test bármely részén, 
sőt az arczon is használható. 

Kellemesen husit, fájdalmat csillapít, legré¬ 
gibb sebeket is szárit. 

A hol az összes létező szerek eddig nem 
használtak, ott az Erényi-féle Ichtiol-Salicillal 
biztos az eredmény: feldörzsölésnél, viszketeg-
ségnél, bőrbántalmaknál. 

Még 25—30 éves bőrbántalmakat és viszkető 
sebeket is megszüntet: 

Bármitől származó seb vagy kisebesedés és 
feldörzsölés beszáritható és tüzessége rögtön csil¬ 
lapítható. Minden kiütés 8 nap alatt elmúlik, 
bármenynyire torzítja az arczot, kezet vagy a 
test bármely részét. 

Az eredeti «Erényi Ichtiol-
Sal ic i l ) 3 koronás dobozokban csak 
a kizárólagos készítőnél kapható: 

ERÉNYI BÉLA 
DIANA- gyógyszertára, 

Budapest, Károly-körút 5. 
(Postai megrendelések utánvétel 
mellett még aznap szállíttatnak.) 

Több mint egy millió köszönőlevél 
érkezett a világ minden részéből. 

Ismeri 
ÖN 

MÁR 
a 

Diana 
grandiózus hatását ? 

Minden egészséges és 

minden beteg 
igazolhatja, hogy az elkép¬ 
zelhető legjobbsikercsakis 

Diana 
használata által érhető el. 

Az égős/ országban mindenütt kapható. 

ERÉNYI BÉLA 
gyógyszerész 

Budapest, Kár oly-kör út 5. 

Postán legkevesebb 6 üveg 
szállítható utánvét mellett. 

ülinden üvegnek plombálva kell lenni. 

Egy üveg 
DIANA-

sósborszesz 

Egy nagy üveg 
DIANA-

sósborszesz 

Egy legn. üveg 
DIANA-

sósborszesz 

44 1.20 2.5O 
fillér. korona. korona. 
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HOITSY BUDAPEST, JANUÁR 12. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza II. 
Kiadóhivatal.' IV. Egyetem-uteza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési 
feltételek 

isi \ h ? é s z 

... Félév 
*• \ Negy< 

Egészévre _ „_ 80 korona. A «Vi/<íj;JfróníJc<í»-val 
re . _ _ 1O koronn. negyedévenként l koronával 

Negyedévre - 5 koronn. több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

CARLÓ CIGNANI FESTMÉNYE : JÓZSEF ÉS PUTIFÁRNÉ. 
• A bárok festészeti czímü ezikkhez. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-uteza 4. szám. 
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- Az o Aranygolyó»-ba megyek, — mondta 
egy napon Merseházy Miklós, midőn tervével 
elkészült. 

Szerencsés napon érkezett, — lóverseny volt 
délután Budapesten, az Aranygolyó «fészkében" 
az öreg Izidor egyedül tanulmányozta a sport¬ 
lapokat, miután a «fészekben» sport-lapon kívül 
egyebet nem olvastak. 

Izidor csaknem elájult ijedtében, mikor a 
csallóközi nábobot a «fészekbe* belépni látta. 
A legelső gondolata az volt, hogy kirohan a 
kávéházból és az Aranygolyó előtt posztoló öreg 
Henrik hordárt a lóversenytérre futtatja a ven¬ 
dégeiért, a kik körülbelül húsz esztendő óta 
álmodoznak azon a hosszú téli éjszakákon, 
hogy miképen is történne tovább, ha egyszer 
Merseházy Miklós beperdülne az Aranygolyóba, 
mint ifjú huszárhadnagy korában és az atillá¬ 
jának minden zsebében vadonatúj ezresek vol¬ 
tak hanyagul begyűrve . . . A gróf intett Izi¬ 
dornak. 

— Semmi eltűnés, Izidor, — mondta neki, 
mintha tegnap lett volna az Aranygolyóban. — 
Az urak csak hadd szórakozzanak kedvükre a 
gyepen. 

— Kegyelmes uram, - - hebegte Izidor, -
hiszen egyedül unatkozni fog. 

— Maga majd elmulattat, - - felelt Miklós 
gróf, - - Hát halljuk, mit csinálnak régi bará¬ 
taim ? Kinek van szerencséje ? Kinek ki a sze¬ 
retője? És Olivér milyen összegben játsza a 
piquet-játszma point-ját? 

Izidor őszintén felsóhajtott. 
— Elverte itt a jég a termést, exczellencziám. 

Esztendők óta nem markiroztam piquet-kártyát 
a méltóságos tanár úr számlájára. 

— Höhö, — felelt az őszinte szóra Merse¬ 
házy. — És mely lovat fogadták barátaim a 
vasárnapi Kancza-díjra ? 

Izidor most már belezökkent a régi kerék¬ 
vágásba. Az ujjain számlálta: 

- Hát először is Fridolint fogadtuk. Tizen¬ 
kettő az egyhez adták, — az Isten verje meg 
ezt a ragyás muszkát. Mert, tetszik tudni, tö¬ 
rölték Fridolint az oaks-ból. Erre csak jön a 
kis zsidó doktor Bécsből, hozza, hogy a Kancza-
díjra Mályvát fogadta három bécsi kozák a 
szemeláttára. A felséges czár unokaöcscse erre 
megesketi a kis doktort a telefonfülkében, bele¬ 
esünk Mályvába . . . 

— Ki a czár unokaöcscse ? 
— A Livinszky urat hívjuk úgy egymás kö¬ 

zött. Utólag kiderült, hogy a kis doktort orosz 
szertartás szerint eskette, Mályva nem indul, a 
sok finom fogadást elvitte az ördög . . . 

- Höhö, — felelt nevetve a csallóközi ná-
bob, — mindig híres volt ez a kávéház a bal¬ 
szerencséjéről. A ki az Aranygolyónál issza fe¬ 
ketéjét, azt három kilométernyiről megérzik a 
versenylovak és megtagadják az engedelmes¬ 
séget. 

— Dehogy is, exczellenczem, — védekezett 
Izidor, — csak azóta lettünk malőrösek, mióta 
ez a csúf vöröshajú fűzőkészítő boltosné a szom¬ 
szédunkba költözött. Sorba megbabonázta az 
urainkat a macska-szemével. A «lovászfiú» -
pardon, Xypszy baronett — egyszer fehér port 
akart keverni a szilvóriumába, de a kéziken¬ 
dőmmel kivertem kezéből. Tessék elhinni, drága 
kegyeimesem, hogy egy ilyen hirteíenvörös fű¬ 
zős-asszony nemcsak egy kávéházat, de egész 
városrészeket képes szerencsétlenné tenni. 

Izidor még sokáig dohogott volna Mlle Ee-
gina vörös hajáról és babonás szeméről, de a 
gróf hirtelen elkomolyodva intett. 

Elővette a jegyzőkönyvecskéjét és így szólott: 
- Halljuk, Izidor, hogy kik mostanában az 

Aranygolyónak, benne az úgynevezett«fészek»-
nek a törzsvendégei ? Pontosan a neveket, egyet 
se felejtsen ki. 

Izidor homlokára nyomta tenyerét és leg¬ 
elsőnek természetesen kedvenczét, a kinek a 

kártyajárásáért negyedszázad óta drukkolt, Mil-
fay Olivér urat diktálta a csallóközi főúrnak. 

Aztán sorban jöttek mindenféle «Stüsszi va¬ 
dászi), dKőgazdag Csincsi», «Szénkapitány», 
«Brooks» nevű urak, a mint évtizedek folya¬ 
mán az Aranygolyónál kialakult a karakterü¬ 
ket jellemző beczéző-nevük. 

- Ki az a Brooks ? — kérdezte Merseházy. 
- Brooks akadály-jokey volt, jelenleg ez a 

spitz-náméja gróf Yinczelüdes úrnak, mert a 
gróf úr meg soha életében nem nyert meg 
egyetlen pártit sem, hogy valami vizesárok 
közbe ne jött volna. Egyszer pláne a kávéház 
gyulladt ki, midőn egy rekontra kedvezően ál¬ 
lott volna javára. De legtöbbször mégis csupán 
a mennydörgős menykő szokott belecsapni a 
telefonvezetékbe. 

Merseházy eltette jegyzőkönyvét és az ámul¬ 
dozó Izidor könyörgő pillantásai ellenére fel¬ 
állott az asztaltól és kabátját begomboita. 

- De fenség. Hat óra és tizenöt perczkor, 
egy másodperczczel sem később, uraink külön 
villamos kocsin behajtatnak a gyepről . . . 

Miklcs gróf egy aranyat nyomott az öreg 
pinczér kezébe. 

-7- Tiszteitetem őket. Még találkozni fognak 
velem! — mondta Merseházy és megelégedet¬ 
ten mosolygott bajusza alatt. 

Egy kis bokréta készen volt a megalapítandó 
asylum számára, a melyet magában már elne¬ 
vezett «alkotmányos jogaikat gyakorolni nem 
kívánó urak házának», mert Miklós gróf sze¬ 
rette a hosszú czímeket. 

Az öreg Izidor babonás mormogással emelte 
ajkához az aranyat. Souvereign volt, Viktória a 
azigetország királynője és India császárnője jó 
aranyfontja. 

- Te sem jártál még a Golyóban, mert is¬ 
mernélek. Én vagyok az Izidor bácsi, — mondta 
a tallérnak és elrejtette. 

Milfay Olivér a margitvári vasárnapi csend¬ 
ben valóban hősiesen viselkedett. 

A negyven éves férfiú, a ki kora ifjúsága óta 
a tekegolyók csörgését, a kártyalapok csattogá¬ 
sát és a kávéházak, kaszinók elég mulatságos 
életét ismerte, úgy élt Margitvárott, mint egy 
szent remete. 

Hosszú ideig mulatott azzal, hogy összes 
adósságait összeírta. Egy hétig tartott a munka 
és tekintélyes árkusok teltek meg a legkülön¬ 
bözőbb ' számjegyekkel. Olivérnek nagyszerű 
memóriája volt és hitelezőit szinte hipnoti¬ 
zálta, midőn évek múlva is emlékezetükbe 
hozta a legkisebb tételeket. 

Milfay egy fillért sem felejt el, uracskám, az 
ő emlékezőtehetségére esküt lehet tenni, -
mondta olyan meggyőző erővel, hogy a hitele¬ 
zők pénzüket is elfelejtették kérni. 

A mint évek múltával is emlékezett egyes 
piquet-játszmákra, a melyeket itt vagy ott ját¬ 
szott, makkdisznóval indult és a zöld királyt a 
talonba tette, azonképen emlékezett mindenre, 
a mi vele, körülötte az életben megtörtént. 

Tizenöt év előtt megesett beszélgetést szó-
szerint idézett: «én ezt feleltem..; ő azt 
mondta és X. vagy Y., a ki a harmadik char-
tez-konyakot itta fél pohár vízben, közbeszó¬ 
lo t t . . . » Félelmetes volt az a biztonság, a 
melylyel a múltak eseményeit kezelte. Nem 
egyszer szolgált jövedelmi forrásául emlékező-
tehetsége olyan emberek körül, a kik nem 
óhajtották, hogy Olivérünk mindenre pontosan 
emlékezzen. 

Az élet nehéz, — és szegény Olivér olykor 
kénytelen volt odahaza felejteni gyönyörű me¬ 
móriáját ! 

Ugyancsak emlékezett minden nőre, a kivel 
csak egyetlen szót is váltott az életben és kö-
rülbelől kétezer nőnek ismerte a viszonyait, a 
szivvilágát, sőt még az egyéb körülménye¬ 
ket is. 

Természetszerűleg Olivérünk ismeretségei úgy 
a főrangú, mint a félvilág legszélsőbb határai 
között mozogtak. Volt szerencséje bemutattatni 
Anna osztrák főherczegnőnek a díjugratásnál, 
midőn is elszántan idézte Talleyrandot — tel¬ 
jesen szabadon, — a herczegnőkről és a nemes 
telivérekről való hasonlatban. 

- Talleyrand, - - felelt Anna főherczegnö 
és a lorgnettjén át figyelmesen szemlélte meg 
Milfayt. Majd a díjugratást nézte. 

Később, évek múlva Olivér a Grabenen vá¬ 
sárolgató főherczegnőt megpillantva, magában 
felsóhajtott, hogy nem volt elég előkelő fórfiú 
a protektora és különben is már régen halott 
volt a jó Talleyrand. «Ki tudja?» vélekedett 
Olivér és karcsú, arisztokratikus alakját meg¬ 
szemlélte a kirakatok tükörablakában. 

Azonban Olivérünk mégis csak legjobban a 
félvilág hölgyeit ismerte! 

Ebben a világban ő szerkesztette a góthai 
almanachot, huszonöt év óta ismert minden 
tánczosnőt, dalművésznőt, öltözködő művész¬ 
nőt és egyszerű kokottot, a ki Bécs vagy Buda¬ 
pest területén megfordult. 

Ismerte pedig őket olyanformán, hogy me¬ 
móriája anyakönyvébe még a szülők foglalko¬ 
zása és lakhelye is fel volt jegyezve. 

Ez volt a metierje. 
Azonkívül pontosan tudta barátaik és barát¬ 

nőik nevét, szabónőjüket és lakásuk czímét má-
sodpercznyi gondolkozás után megmondta. La 
béllé Miezi, szőke Miczi, vörös Miczi, szeplős 
Miczi, Fiáker Miczi, — csupán a Miczik közül 
ötvenháromnak nevét irta le egymás után Margit¬ 
várott, a midőn elmúlt életére visszagondolt. 

Korántsem szükséges nyomban szerelemre 
gondolni e rengeteg Miczinél. Olivér ismerte 
őket, egyik-másikat, különösen a régibh év¬ 
járatból, szerette is valaha egy hétig, egy napig, 
ám a legtöbbel csupán a baráti viszonyt tar¬ 
totta fenn. 

A nők elpanaszolták neki bajaikat, bizalma¬ 
san elmondták kalandjaikat, regényeiket, útba¬ 
igazítást kértek, máskor tipet a futtatásra. Oly¬ 
kor még tavaszi toalettjük színét is Olivérünk¬ 
kel beszélték meg. 

Olivér a félvilág hölgyeivel mindig olyan ud¬ 
variasan bánt, mintha született grófnők volná¬ 
nak valamennyien, a termen végig csupán ka¬ 
ronfogva vezette őket és a nézőtérről lelkes, 
bátorító tapssal fogadta a kezdő művészhölgyet. 
Virágot és pezsgőt ritkábban rendelt a nőknek, 
mint kis felvágottat vagy fehér kávét, de párt¬ 
fogásába vette őket zsarolóik ellenében. 

Olivérnél népszerűbb ember nem volt a mon¬ 
archia éjjeli mulatóhelyein. Szürke ruhája, vad¬ 
galamb szinű feje, a mint feltünedezett a bár¬ 
sonyfüggönyök mögött, a nők nyomban fel¬ 
élénkültek. Amott a moszkvai színház csillaga 
üldögél vagyont erő báli ruhájában, a mint 
előadás után a zenét hallgatja, — a legforróbb 
üdvözlet Milfay úr részére, holott néhány percze 
két gazdag franczia tőzsér meghívását utasí¬ 
totta vissza. Emitt Sziam Valéria, a külföldi 
királyok tánczosnője, a ki eleven emberrel nem 
áll szóba sem Bécsben, sem Budapesten, — 
Olivérünknek mind a harminczkét gyöngyfogát 
megmutatja és legyezője mögül halkan rákiált: 

- Szervusz, Oly! 
Az idősebb hölgyekkel a régimódi gavallérok 

czeremoniális viselkedését tanúsította, mert hisz 
a hölgyek húsz év előtt másképen nevelődtek, — 
míg a fiatalokkal pajtáskodó viszonyban volt. 

- Olivér bácsi, — mondták a teljesen kez¬ 
dők, ajánljon nekem egy jó susztert. Pénzem 
sincs. 

Milfay nyomban átadta névjegyét és a susz¬ 
terek Bécsben, Budapesten mindig megvarrták 
az ilyenformán megrendelt czipőt. 

De Olivér szívesen eljárt a telekkönyvi hiva¬ 
talba is, midőn a vörös Mimi telket akart venni 
Ó-Budán. 

- Oh, mért nem komolyodsz már meg? — 

kérlelte Olivért néha egy Mitra nevű asszony, 
a ki a virágárulás jogát bérelte a Szent Simon 
nevű télikertben és negyedszázad óta szerelmes 
volt Milfayba. 

- Még mindig mindenkié akarsz lenni és 
nem egygyé. a ki téged halálosan szeret. Szép 
kis házunk van Mödlingben és már te sem 
vagy olyan fiatal gyerek, hogy minden éjszaka 
okvetlen tánczolni kellessen az orfeumban. 
Visszavonulunk, csendesen megélünk, délután 
elmégy a kávéházba, de estére hazajössz, mert 
nem szeretném egyedül tölteni az estéimet. Még 
lóversenyezni is lehet néha. Telik a vagyo-
nomból. 

Olivér haragosan legyintett a kezével: 
- Hagyjon békét a szamárságaival, Mura. 

Én nem vagyok magához való. Én úr vagyok, 
keressen magának valami portást vagy ze¬ 
nészt . . . 

Mitra könnybeborult szemmel vonult vissza, 
de sohasem mondott le a reményről, hogy egy¬ 
kor mégis csak övé lesz Olivér, a kit először 
szerelett életében. Azok a nők, a kik nem zül-
lenek el végleg a mulatóhelyek éjszakáján, ha¬ 
nem megállnak a lábukon és bizonyos ekzisz-
tencziát teremtenek maguknak, többnyire mély 
érzésű, fanatikusán szerelmes szivű nők, a kik 
egyetlen férfit szeretnek halálos elszántsággal 
egész életükben. 

Olivér Mitrát is felvette a jegyzékbe és ma¬ 
gában elgondolta, hogy hányszor szólalhatott 
meg tiz nap alatt az Aranygolyó telefonja, 
mióta ő Margitvárott időzik. 

Körülbelől elkészült már az asszonyokkal is 
magányában, midőn egy napon begördült Mar¬ 
gitvárra Miklós gróf szürke automobilja. 

- Nos, meg vagy elégedve? — kérdezte fél-
vállról a zseniális gróf. — Nem vágyódsz még 
társak után? 

- Majd kérni foglak, gróf úr, ha meguntam 
a magányt, hogy kiket rendelj Margitvárra. 
Egyelőre végrendeletet írtam, mióta itt va¬ 
gyok, — felelt Olivér és monokliját vígan sze¬ 
mére illesztette. — Húsz év óta nem voltam 
egyedül. Szinte jól esett elgondolkozni: életen, 
halálon, nőkön, játékon és a többi ostoba-

Merseházy megcsóválta a fejét. 
- Nem ezt akartam. Abból senkinek sem 

lehet haszna, sem nekem, sem neked, ha Mar¬ 
gitváronfilozófus-kandidátusok teremnek. A Dio-
géneszek csak maradjanak hordójukban. Léha-
ság nélkül nem ér semmit az élet, okosabb do¬ 
log a robogó vonatra felugrani, mint esetleg 
elkésni a szeretővel való randevúról. 

- Egész életemben egyebet sem tettem, mint 
a robogó vonat után futottam, — felelt Mil¬ 
fay. — Mindig elkéstem mindenhonnan. A nők 
miatt a játéktól. A játékért a nőktől. Most már 
szeretnék nem törődni az állomásokkal, a me¬ 
lyek mellett vonatom elhalad. 

Merseházy komolyan csóválta a fejét. 
- Nem, Olivér barátom, nem ez az azilum 

czélja. Ügy látszik, valahol elhibáztuk a dol¬ 
got. Mindenesetre ülj fel az automobilra, elme¬ 
gyünk a borszkai savanyúvizekhez, a hol ma 
délután nyílik meg a fürdőszezon a szokásos 
ünnepélyekkel. 

A vezető eleresztette a gépet, a mely szédü¬ 
letes iramban hagyta el a fehér országutakat. 
Sárga, majd fekete lett az út, egy fahídon 
szinte átrepültek a mély meder felett, aztán 
Borszkán voltak, a hol savanyúviz fakad min¬ 
denütt, a hol az ember a botját földbe szúrja. 
Zöld zsalugáteres, salétromos falú fürdőépüle¬ 
tek húzódtak meg százesztendős tölgyek alatt. 
A fákon nagybajuszú czinczér-bogarak mász¬ 
káltak, (Milfay fogott is egyet és skatulyába 
zárta), a vendégszobában csizmahúzó volt az 
ágy alatt és a gyékényszőnyeg ropogott. Itt 
még minden olyan állapotban volt, mint pár 
esztendő előtt. Miklós gróf — a fürdő tulajdo¬ 
nosa, — nem engedett egy szeget sem meg¬ 
mozdítani, mert valamelyik Merseházy egykor 
nagyon szeretett Borszkán mulatni. Felvidéki 
kurtanemesek, környékbeli papok, hivatalnokok 
látogatták a fürdőt, a kik ha megfelelő levelet 
tudtak irni a grófnak, akár ingyen tölthettek a 
nyarat az eldugott kis fürdőhelyen. Egy jó¬ 
kedvű tiszttartó ügyelt fel a zenészekre és a 
gróf szakácsai főztek a konyhán. A fürdővizet 
üstben melegítették és a legutolsó tiz esztendő¬ 
ben mindössze három petroleumlámpás szere¬ 
pelt a beruházási költségek rovatában. 

BALOGH JENŐ, AZ ÚJ IGAZSÁíiÜGYMINISZTER. 

- Az én tót nemeseim úgyis hoznak ma¬ 
gukkal gyertyát, — mondta Miklós gróf. 

Az edények között sok volt az ezüst és finom 
porczellán, a gróf kastélyaiból minden eszten¬ 
dőben kiselejteztek néhány darabot a savanyú¬ 
vizes fürdő számára és monsieur Pierpier egy¬ 
kor a Montmorencyeknek főzött frank földön, 
a míg Montmorencyek voltak. 

- Nini a Treszka még mindig nem ment 
férjhez ! — kiáltott fel Miklós gróf, midőn a 
borszkai faóriások alatt egy nevetős szemű, 
telt szőke leányfélét pillantott meg. Pipacsvirá¬ 
gos kerti kalap volt a fején, a keblén a búza¬ 
virág épen olyan szinű, mint a szeme. Fehér 
ruhában és fehér czipőben sétán, zöld nap¬ 
ernyőjén áttört a pünkösdi napsugár. 

— Gróf úr, fogadja üdvözletemet, — mondta 
Treszka kissé totós akczentussal és bizonyos 
férfias modorral rázta meg a gróf kezét, a mint 
a régi kis felvidéki kúriákban éldegélő hölgyek 
szokták, a kik nyilvános helyen czigarettáznak, 
térdig felemelik a szoknyájukat, de otthon még 
mindig legjobb barátnőjük a guzsaly és a fehér-
ruhájukat maguk mossák és vasalják, hogy 
kifogástalan legyen. Vasalás után tán Anatole 
Francé-ot olvassák az ablakmélyedésben, de a 
vacsorát mindenesetre megfőzik. 

- Hát hogy vannak? — kérdezte szétvetett 
lábbal megállva a gróf és a csipőjére tette a 
kezét. 

- Apus elhozta Borszkára a porosz golyót 
a lábában, anyám a migrainjét, én meg a ten-
nisz-labdámat, hát igy vagyunk . . . Ugyan ké¬ 
rem, gróf, ne legyen olyan neveletlen : mutassa 
be a barátját. 

- Pardon: von Milfay, — kiáltotta nevetve 
Miklós gróf. — Azt hittem, ismerik egymást. 
Magát Treszka kisasszony mindenki ismeri a 
világon. Maga egy nevezetes hölgy! 

- Ugyan miről volnék nevezetes? — kér¬ 
dezte Treszka és nevetős szemével tetőtől¬ 
talpig végigmérte von Milfayt. 

Miklós gróf szokása szerint kis szünetet tar¬ 
tott, mielőtt a bölcseségeket vagy az ostoba¬ 
ságokat kimondta volna: 

— Maga arról is nevezetes, hogy egy béke-
állományban lévő zászlóaljat lehetne kiállítani 
a kikosarazott udvarlóiból. 

- A mely zászlóaljnak a gróf úr lehetne a 
parancsnoka! — felelt gyorsan Treszkai — No 
de ne legyünk rosszak, - - folytatta elkomo¬ 
lyodva és tekintete megkomolyodott, elmélá¬ 
zott, midőn nem is volt nagyon csúnya a szem 
kifejezése. - - A czigányokat már megtanítot¬ 
tam a legkedvesebb valczeremre, a tiszttartóval 
szokás szerint haragba estem és a fürdősnek 
pofonokat Ígértem, mert a tavalyi lyukak még 
mindig feltalálhatók a fürdőház deszkafalán. 

- Ejnye, lyukak vannak a falon ! — kiáltott 
fel a gróf. — És a házigazda ezt nem is tudta ! 

Treszka hamisan hnnyorított 

- Már beszegeztettem a lyukakat! Elkésett 
gróf úr. Tudja, hogy én vigyázok Borszkán mái-
évek óta az erkölcsökre. Az a sok hivatalnok¬ 
kisasszony egész éjjel csónakázna a holdvilágos 
tavon, ha én rájuk nem szólnék az erkélyről. 
Mrnjünk már haza, kisasszonykák, megárt az 
a sok holdvilág! 

- Maga nem szokott csónakázni? - - kér¬ 
dezte Milfay. 

- Igen, sport-szempontból. Olyankor ma¬ 
gam evezek és kormányzók. Nem szeretném, 
ha valami tolakodó miatt fel kellene billenteni 
a csónakomat. Habár én úszni is tudok. 

Elbúcsúztak Treszkától és midőn tovább men¬ 
tek, Miklós gróf megszólalt: 

— A majornoki várnagyom lánya. Szegényke, 
minden nyáron háromszor is megmérgezi ma¬ 
gát a szerelem miatt. Szerencsére már évek óta 
kéznél van az ellenméreg. 

Most özvegy láji Baji Petemével találkoztak, 
a ki hajdanában a legszebb asszony volt a fel¬ 
vidéken. Az özvegy hervatag vonásain ma is 
finom asszonyi báj virágzik, a tekintete, mint 
egy vidéki operett-szubretté és jól szabott ru¬ 
hája talán épen a legelső szabótól való. Csupán 
a dekoltált ruháról mondott le már évek óta, 
de rövid szoknyája alól annál inkább előtűnik 
szarvasbokája és finom formájú lába, a mely¬ 
nek ma is sok rajongója akad a nyári szezon¬ 
ban Borszkán, a hol a hires savanyúvizek fa¬ 
kadnak. 

- Nini, Milfay Olivér! — mondta az asx-
szony, miután hamisan rejtegetett mosolylyal 
és tettetett alázatossággal mély bókot vágod 
Miklós gróf felé. - - Honnan ho/ta Olivért. 
Miklós kegyelmes úr? 

Milfay leemelte a kalapját. Hirtelen nem tu¬ 
dott emlékezni az asszonyra, de az gyorsan 
segítségére sietett. 

- Ausztriában, Donaii gróféknál voltunk vs -
dászaton. Emlékszik? Ön volt a legjobb lovas 
a kopófalka társaságban. 

Milfay szótlanul meghajolt, bár emlékezete 
szerink az említett Donau gróf csaknem gyer¬ 
mekkora óta abból él, hogy a roulette-golyót 
pördíti egy titkos játékbankban. 

Miklós gróf nevetve rázta meg az özvegy 
világossárga ke/tyűs kezét. 

— Olivérhez többször lesz szerencséjük, Mar¬ 
gitvárott tölti a nyarat, az közel van ide. (Aztán 
a szokásos másodpereznyi -szünet következett, l 
Asszonyom, szebb mint valaha, pedig idestovn 
harmincz éve a koronázásnak, midőn kegyed 
Hungária alakját játszá az élőképekben. 

Bájipé lesütötte a szemét: 
- Ön kissé túloz, gróf, — mondta szinétz-

nőies hangon. 
Miklós gróf (a percznyi szünet után) észre¬ 

vette magát és hevesen megszólalt: 
— Persze, hogy tévedek. Hiszen magam is 

gyermek voltam még a koronázáskor. Mondja, 
mélyen tisztelt asszonyom, meg van elégedve 
a fürdővel? Nem parancsol valami javítást, újí¬ 
tást kényelme érdekében? 

Bájiné remegő hangon, félénken felelt: 
- Egy rézágyat szeretnék a szobámba, mert 

a mostani már rozoga. 
- Meglesz, asszonyom, — kiáltott fel meg¬ 

könnyebbülve Miklós gróf, hogy a megsértett 
úrhölgyet kibékítette és vidor kedvvel tovább 
ballagott a borszkai tölgyfák alatt. 

Treszka kisasszony figyelmét természetesen 
nem kerülte el a Bájinéval történt találkozás 
és az első fordulónál már gúnyos mosolylyal 
tekintett a földre, midőn a gróffal és Milfay-
val találkozott. Másodszor igen sértődött arczot 
vágott. Harmadszor kegyesen megszólította 
Miklós grófot. 

— Csak most látom, hogy a kegyelmes úr 
mennyit hízott, mióta nem láttam! 

A gróf elpirult, aztán hangosan felnevetett. 
- Holnap piros rózsacsokrot kap ezért, 

Treszka, — felelt, mert nem szerette, ha rosz-
szat mondtak rá az emberek. 

- Remélem, csak magam leszek az a sze¬ 
rencsés, a ki csokrot kap? — kérdezte nyoma¬ 
tékosan a majornoki várnagy lánya. 

— Természetesen, — felelt a Csallóköz ura.— 
Szeretnék már az esküvőjére küldeni egy sze¬ 
kér virágot. 

(Folytatása következik.) 



SZÍNHAZAK. 
Kisbán Miklós: A nagyúr, a Magyar Színházban. 
Leconte dé^Lisle: Az Erynniszek, a Nemzeti Színházban. 

A karácsony és"Vizkereszt közötti rövid idő 
két nevezetes és minden tekintetben örvende¬ 
tes eseményt hozott a budapesti színházi élet¬ 
ben. Egy új drámaköltő tehetség tűnt fel, 
melynek hivatottságát eddig legfeljebb ha seji-
tettük, a mely azonban most meggyőzött] ar¬ 
ról, hogy alkalmas a legnagyobb színpadi 
problémák megoldására is. Egy olyan előadást 
láttunk, a mely meggyőzően bizonyítja, hogy 
ha klasszikái művek színpadi ábrázolásáról 
van szó, a Nemzeti Színház még mindig az 
ország első színpada, sőt a legmagasabb európai 
szinvonalat is eléri. 

Az új drámai tehetség Kisbán Miklós, vagyis, 
mint ma már mindenki tudja, gróf Bánffl/ 
Miklós. Mai közéletünk egyik legérdekesebb 
egyénisége. Az ország legelőkelőbb történelmi 
családjai egyikének sarja. Országgyűlési kép¬ 
viselő, de a politikai élet előterébe nem lépett 
soha. A maga társadalmi körében mint uni¬ 
verzális tehetség ismeretes: kitűnő muzsikus, 
az amatőr mértéket jóval túlhaladó rajzoló 
művész, kinek karrikaturáit egyaránt ismeri 
Budapest, Bécs és Berlin arisztokracziája; 
talentumos iró, a ki egy kis színdarabjának 
sok erőteljes vonásával már évekkel ezelőtt 
figyelmet keltett s egy csapat novellájában, 
némely, az úri dilettánst jellemző bizonytalan¬ 
ság mellett is, feltűnő irói erőt árúit el. Mos¬ 
tanáig azonban az úri amatőrség kedvtelései¬ 
ben szórta széjjel magát, - - születése, társa¬ 
dalmi állása, az a kör, a melyben él, nyilván 
akadályára volt abban, hogy művészileg kon-
czentrálja magát és teljes erőfeszítéssel igye¬ 
kezzék kifejteni a lényében lappangó művészi 
tulajdonságokat. A született tehetség azonban 
nem hagyja magát sem széjjelszórni, sem el¬ 
pazarolni, előbb-utóbb konczentrálódik, az em¬ 
ber akarata ellenére is. Gróf Bánffy Miklós is 
végül, már érett férli korában egyszerre csak, 
talán nem is egészen saját akaratából, belekerült 
művészi életünk középpontjába. Élére állott 
az állami színházaknak, az intendáns hatás¬ 
körében s máris észrevehető eredménynyel fo¬ 
gott hozzá az Operaház megállapodásra jutni 
sehogy sem tudó viszonyainak rendezéséhez. 
Ugyanekkor pedig előállott egy drámával, a 
melyről mindenkinek el kell ismerni, hogy a 
magyar drámairásnak legnagyobb és legtöbb 
művészi lendületű erőfeszítése évek hosszú 
sora óta. 

A Nagyúr, gróf Bánffy darabja, modern 
értelemben vett történelmi dráma, egy tragikai 
elemekkel teli történeti eseménynek a mai tör¬ 
ténet-látás és a mai psychologiai megértés 
eszközeivel való ábrázolása. Attila haláláról 
szól. Ez a tárgy már vagy száz év óta izgatja 
a költők képzeletét, próbálták már megközelí¬ 
teni eposzban, regényben, drámában, de meg¬ 
oldani még senki sem tudta. Arany János 
alighanem megoldotta volna, de csak az ex-
poziczióig tudott eljutni a Buda halálá-val 
Magának a tragédiának magvához pedig senki 
sem jutott oly közel, mint gróf Bánffy Miklós 
új darabjával. 

Két egymással mindig szembekerülő, a kul¬ 
túra történetének folyamán szüntelenül össze-
surlódó, ellentétes emberfaj áll szemben a 
Nagyúr-bm. A kultúrától szaturált, de egy¬ 
úttal degenerálódott, hajlékony, ravasz, alat¬ 
tomos és öntudatra nem is mindig jutó tit¬ 
kos belső meghasonlású kultur-ember asszo-
nyos típusa és a kulturátlan, de nyers erejé¬ 
ben egészséges és a mi fő, egységes lelkű 
barbár férfi-típusa. Ennek a két fajtának az 
összeütközése sohasem volt annyira döntő 
tényezője a világtörténelemnek, mint a nép¬ 
vándorlás korában. Bánffy a kettőt természe¬ 
tüknek megfelelően egy nő és egy férfi alak¬ 
jában állítja szemünk elé. A férfi Attila; 
hatalmas férfi, csupa erő és cselekvés, testben-
lélekben egyvonalú és egységes, önmagából 
soha ki nem billenő. Ereje, egyéniségének 
hatása betölti az egész világot; egyik felét 
áhítattal, lelkesedéssel, ragaszkodással vagy 
meghunyászkodással, a másik felét borzalom¬ 
mal és gyűlölettel. A ki bármiféleképen közel 
kerül hozzá, ellenállhatatlan hatása alá kerül, 

akár szegény, félvad szláv pásztor, akár a 
bizánczi udvar fortélyos, dogmatikai szőrszál-
hasogatásokon nevelt, vakbuzgó és lelke mé¬ 
lyén hitetlen diplomatája. Hatása alá kerül a 
nő is, Mikolth herczegnő, az elpusztított gót-
fejedelmi család utolsó sarja. A megölt 
ősök, az elveszett birodalom, a leigázott 
nemzet emléke, a gyűlölettől lihegő bizánczi 
környezet irtózattal és bosszúvágygyal tölti el 
az ellen, a ki szerencsétlen sorsának okozója, 
Attila ellen. De Attila lényének ellenállhatat¬ 
lan férfiassága, népek és asszonyok leigázá-
sára egyképen rátermett szilaj ereje megfogja 
és hatalmába keríti a szép herczegnő női 
érzékeit. Öntudata felszínén a gyűlölet és 
bosszúvágy forr, ő maga is azt hiszi, ez vonzza 
egész lelkét lenyügözötten Attila felé, de ön¬ 
tudata mélyén, a hol azok az érzések rejtőz¬ 
nek, a melyek az ember életének sorsát el¬ 
döntik, ott a szerelem Attila iránt, a kit még 
nem is látott s a ki férfiassága hírével is 
megejtette, belső meghasonlásba hajtotta az 
asszonyos férfiak között élő, igazi férfira még 
nem talált leányt. 

Psychologiai szempontból Mikolth herczegnő 
e belső meghasonlása a dráma tulajdonképeni 
központja, az öntudatlan szerelem fokonkénti 
öntudatra jutása a drámai probléma s elára-
dása az egész leiken, a felszínen forró bosszú¬ 
álló indulatok fölött, a kifejlés. Attila velejé¬ 
ben epikai alak, úgy is van beállítva: nyugal¬ 
masan, mindig egyformán és változhatatlanul, 
magasan egész környezete s az egész dráma 
felett álló fenségében. Neve, hire, alakjának 
nagyszerűsége betölti az egész színpadot az első 
szótól kezdve, a színházi néző is úgy van vele, 
a hogy egykor volt egész Európa: folyton 
várja Attilát, folyton azt kérdi, hol van, merre 
jár Attila, mit forral Attila, De ő maga csak 
későn, a harmadik fel vénás v«géa; lép elénk, 
akkor is a szín hátterében, lóháton, csaknem 
teljesen némán. Mikor aztán csakugyan belép 
a drámába, az izgató események sorában ő az 
egyedüli, a ki nyugodt marad, nem kél ki 
magából, egy kézmozdulattal, egy szemrándí-
tással mozgat mindent, kevés, nyugodt, szik¬ 
lából vágott szavával sorsokat dönt el s 
rettentő férfiasságával a végsőkig fokozza Mi¬ 
kolth herczegnő szenvedélyét, mely akkor még 
annyira öntudatlan, hogy a gyűlölet szavaival 
szólal meg a tudatában. Egész élete, a mióta 
tud magáról, az Attila elleni lázadás és bosszú 
érzéseinek nyomása alatt telt el s olyan sűrű 
rétegét rakta le lelkére a gyűlöletnek, a mely 
csak a maga mérgével megmérgezette^ bocsátja 
keresztül a szerelmi felindulást Ez a gyűlö¬ 
let-réteg felszakad az ötödik felvonás nászjele-
netében: Mikolth remegve, elszédülve, maga¬ 
érzését elvesztve borul Attila karjaiba, de a 
sokáig táplált bosszú-szándék, a gyilkos eltö¬ 
kéltség, a mely eddig vezette, tovább is ha¬ 
talma alatt tartja: beledöfi Attilába a mérge¬ 
zett tőrt. A bosszú kielégült és ezzel tárgy¬ 
talanná vált, elömlik Mikolth egész lényén a 
szerelem: ujjongó extázisban, saját tettét át¬ 
kozva karolja át a haldokló Attila térdét. Attila 
mint győztes, egy utolsó férfidiadal hőseként ros-
kad össze. Mikolth belső meghasonlása fel van 
oldódva: egészen, asszony, szerelmes, rirnán-
kodó, kezeit tördelő, a végzettel szemben te¬ 
hetetlen asszony. : • 

Drámai erőben és költői szépségben ennél 
az utolsó jelenetnél, a darab utolsó felvonásá¬ 
nál különbet nem hiszem, hogy lehetne ta¬ 
lálni a magyar irodalomban. Az a néhány 
szó, a- mit Attila, szoborként állva, a kelő nap 
fényénél, a hajnali kürtök távoli harsogása 
közt mond, elragadó szépségű. Itt, a mi manap¬ 
ság vajmi ritka dolog, a darab emelte és ra¬ 
gadta magával a színészeket. Kürti, a ki a 
színpadra való első beléptétől kezdve mindig 
éreztetni tudta Attila nagyságát, rettentő ki¬ 
rályi és férfiúi erejét, a haldoklás jelenetében 
olyan színészi magaslatokra jutott, a hol a 
művészet legnagyobbjaival találkozik Aczél 
Ilona, a ki addig meg-megbotolva küzködött 
a szerep rendkívül széles hangkörével, itt már 
uralkodni tudott mondanivalóján a csaknem* 

teljesen éreztetni tudta Mikolth relemien ki¬ 
törő szenvedélyét. Ezt a tehetséges művésznőt 
talán kelleténél is élesebben megszólta a kri¬ 
tika. Nemcsak,]'sőt nem is első sorban az ő 
hibája volt, ha nem tudta mindig megéreztetni 
szerepe tartalmát, hanem legalább is ugyan¬ 
akkora mértékben a darabé is. A második fel¬ 
vonásban nagyon szép, ideges nyugtalauságú, 

.a szívből feltörő és jellemző hangjai voltak s 
csak mikor a darab a harmadik felvonásban 
hirtelen szétesik, szinte szétfut az Attila elleni 
intrika homokjába, akkor vált ő is bizony¬ 
talanná. Mert nem az expoziczió kissé nehéz 
indulása a baja a darabnak; a két első fel¬ 
vonás, ha van is bennük egy s más felesleges, 
magukban véve mégis művészettel, igazsággal 
vannak megcsinálva, hanem a harmadik 
felvonás huzavonájában, a mely már-már ve¬ 
szedelemmel fenyeget Az iró hivatottságát 
mutatja, hogy a szétesett szálakat a követke¬ 
zőkben újra össze tudja fogni, a drámaiatlan 
intrika helyett drámai életet tud belevinni s 
az egészet fellendíti a magyar drámairás leg¬ 
nagyobb magaslataira. 

Az előadás is a darab színvonalán áll: a 
két főszereplőn kívül Sebestyén a ravasz, eszes, 
tudós és romlott püspököt kitűnően ábrázolta, 
Törzs és Tárnái becsületesen megküzdöttek 
hálátlan szerepükkel, Dobos Margit az első 
felvonás kis epizódszerepével megalapította szí¬ 
nésznői nevét. Az előadás sikerének főrésze 
azonban Márkus Lászlót illeti; e darab 
szinrehozása, díszleteinek tervezése és kivitele, 
kosztümjei és az egésznek kitűnően eltalált 
hangulata eddigi érdekes pályáján bizonyára 
legteljesebb és leginkább kész munkája. 

Jellemző, hogy mikor a Nemzeti Színház 
újdonságáról szólunk, akkor is első sorban a 
rendező munkáját kell kiemelnünk. Iván fi Jenő 
az ősz óta, mióta a színész-rendezők jöttek 
ismét divatba a Nemzeti Színházban, már több 
darab rendezésével tűnt ki, Leconte de Lisle 
Erynniszei-nek előadásával azonban minden 
eddiginél különb dolgot művelt. Kitűnően tudta 
a- rendezésben, a díszletekben, a világítási 
effektusokban, a csoportok elhelyezésében érez¬ 
tetni a darab tőlünk távoleső, szemünkben -
h°gy úgy mondjuk — meseszerű mivoltát, azt, 
hogy itt a valóságnak nem mai reális érte¬ 
lemben vett, hanem erősen átvitt értelmű áb¬ 
rázolásáról van szó. Igaz, a művész-gárda is 
nagy segítségére volt az egész darab levegő¬ 
jének megteremtésében: Jászai Mari, Márkus 
Emília nagyszerűen értenek a klasszikái pózok¬ 
hoz, a nagystílű deklamáczióhoz s mellékes 
szereplők is, mint Bajnay és Barthos pom¬ 
pásan beszéltek. Beregi Oszkár pedig, itt sem 
tudott ugyan szabadulni némely modorosságá-
tól, de hangjának melegsége, árnyalatokban 
gazdag szépsége és dikcziójának szenvedélye 
magával ragadott. 

A darab különben súlyos és ragyogó költői 
mű: Aischylos tragikai komor szenvedélyének 
érdekes transzponálása egy modern franczia 
pesszimizmusába és retorikájába. Hatalmas 
erejű versei lenyűgöző erővel, mint a vízesés 
zuhognak a hallgató fülébe, de azért mégis 
nem egyszer vissz akivánkoztunk belőlük az ere¬ 
deti görög elemi, klassziczizáló mesterkedéstől 
még el nem halaványodott erejéhez. A hang¬ 
súly Leconte de Lisle drámájában teljesen a 
beszéden, a versek retorikailag hömpölygő ára¬ 
dásán van, a melynek erejét sokszor éreztük 
Ivánfi Jenő fordításán, de — s ez már a fran¬ 
czia költő hibája — éreztük néha a mestersé¬ 
ges, magára szuggerált indulatok hideg lehel¬ 
letét is. Az Orestes-tragédia sötét tragikuma a 
maga eredeti világfelfogásából kilendítve is ha¬ 
tásos marad, mint minden, a mi az emberi 
lélek ősi, elemi, ösztönszerű indulataihoz megy 
vissza és megrázó cselekedeteket megrázó mó¬ 
don vetít elénk. 

Orestes (Beregi), Klytaimnestra (Jászai Mari) és Orestes (Beregi). 

Két oly előadásról szól ez a beszámolónk, 
a melyek fényes bizonyítékai annak a nagy 
és gazdag lehetőségeket rejtő fejlődésnek, 
melybe színházi életünk jutott. 

Schöpflin Aladár. 

Elektra (Váradi Arankaj, Klytaimnestra (Jászai Mari) és Orestes (Beregi). 
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PAPIRVIRÁGOK. 
Elbeszélés. - Irta ERDŐS RENÉE. 

Irént az esküvő után való nap az ura elvitte 
Pestre. Onnan nászútra mentek valahova Olasz¬ 
országba. 

Engem, a ki az esküvőre mentem nyoszolyó-
lánynak, a néni ott tartott, hogy legyen vendég 
a házban, egy vidám kis városi lány és ne 
kelljen folyton sírnia a férjhez adott leánya 
után. Ott maradtam tehát, Irmával az unoka¬ 
testvéremmel, a ki nálam egy esztendővel volt 
idősebb. Én tizennégy, ő tizenöt. 

Tikkasztó meleg nyárvégi délutánok voltak 
és r. nagy, lapos falusi kúriát majd fölfalták 
az izzó napsugarak. Az utczára néző nappali¬ 
ban ültünk ilyenkor és papirvirágokat csinál¬ 
tunk Irmával. Nagy lapdarózsákat és szekfüket, 
pünkösdi-rózsákat és narczisokat, papírból vol¬ 
tak, de oly frisseknek látszottak, hogy szinte 
éreztük az illatukat. Az ablakredőnyök le vol¬ 
tak húzva, a melegben legyek dongtak álmosító 
muzsikát, a szoba hűvös volt és a súrolt padlója 
tele a sokszínű papirfoszlányokkal . . . 

Ói óra után bejött a pesti doktor, ekkor 
már meguzsonnáztunk, de az aludttejes csé¬ 
szék és a maradék kitíik még ott voltak az 
asztalon, és ő jött és tréfálni kezdett velünk. 

- No kislányok, mit csinálnak itt maguk 
keti.'ii ebben a jó hűvös szobában? 

Virágokat csinálunk - - mondta Irma és 
mutatta a nagy tömeg lapdarózsát. 

-És mire ez a sok virág, kis kisasszonvkák — 
kérdezte igéző mosolylyal a pesti doktor és 
legyezte magát a szalmakalapjával. 

- A tanárnőnek visszük — mondta Irma — 
ő nagyon szereti őket és ezekkel díszíti a szo¬ 
báját. 

- Ügy - - mondta a fejét bólogatva - - ée 
miről beszélgetnek itt a félhomályban? . . . 
Ügy-e Irénre gondolnak? Hogy milyen jó dolga 
van most annak?. . . Cgy-e irigylik őt és inkább 
volnának az ő helyén, mint itt ebben a szobá¬ 
ban a papirvirágok közt? 

- Nem is igaz — mondta Irma egyszerűen. 
És ez hazugság volt. Mert igenis folyton 

Irénről, a nászúiról, a férjéről beszéltünk, a 
kibe mind a ketten szerelmesek voltunk, bár 
reménytelenül De most, hogy ez a doktor igy 
kimondta a mi beszélgetésünk titkos tárgyát: 
örültem, hogy Irma ilyen jól beletalálta ma¬ 
gát a tagadásba és összenéztem vele és utána 
mondtam én is : 

- Nem is arról beszélünk. 
No maga csak hallgasson, maga kis vá¬ 

rosi lény, - - mondta a doktor - maga már 
tud hazudni is. 

Sértődötten kaptam félre a fejemet. Irma és 
a doktor nevettek. 

- Sohasem hazudom - - mondtam méltó¬ 
sággal, de meggyőződés nélkül 

- Miért tagadnák, hogy arról beszélnek, kis 
kisasszonyok? Maholnap maguk is útrakelnek, 
most még, mint a kis fecskék, itt ülnek a ho¬ 
mályban és összedugják a fejüket. De holnap 
elmegyek az ablakok alatt és maguk már nem 
lesznek itt! 

Holnap? kérdeztem álmélkodva és izga¬ 
tottan, nem értvén meg egészen a képletes 
beszédet. 

A doktor csufondárosan fordult felém. 
Holnap, holnap! No nem kell szószerint 

venni. Vagy rósz olyan sokáig várni? Mi? No 
feleljen ha mer! 

Nem feleltem, mert nem mertem. 
Irma szépen nyugodtan ült és letakarta az 

ott maradt csészéket egy rózsaszín papírlappal, 
mert egy pár légy nem tudni honnan, előbújt 
és elkezdett rajtuk lakomázni . . . 

A doktor csak pár szóra jött és aztán el¬ 
ment, alig köszönve nekünk Hátrament a 
kertbe az Irma papájához, a ki a lugasban ült. 
Ott kártyáztak ketten vacsoráig. 

De másnap megint jött és mi már vártuk. 
Irma tizenöt éves volt és én tizennégy és kis 
piros és kék szalagocskákat kötöttünk a nya¬ 
kunkra és olyanok voltunk, mint két kis lusta 
macska és folyton aludttejet ittunk. 

- Éttől olyan szépek maguk - - mondta a 
doktor - - meg attól, hogy folyton ábrándoznak 
valamiről Nem mondom meg miről No talál¬ 
ják k i . . . 

Égetett és kínzott engem ez a beszéd és fájt, 

hogy a doktor nekem még elvétve sem mondja 
kisasszony. Inkább az Irmának. Vele egyszer 
kezet is fogott, velem soha. Legfölebb meg¬ 
simogatta az arczom és ezt nem szerei rém. 
A keze meleg volt és még egy órával később 
is ott éreztem az arczomon az érintését. Irma 
tizenöt éves volt, én tizennégy és most meg¬ 
figyeltem Irmát és döbbenve tapasztaltam, hogy 
ő «előbbre» van, mint én. 

Neki slussza volt és már csípői voltak, kicsi¬ 
nyek, de domboruak és ezek járásközben szépen 
mozogtak. Én olyan voltam, mint egy kis tuskó, 
mint egy darab márvány, a mit nagyjából le¬ 
faragnak. Épen úgy hasonlítottam egy kancM>-
hoz, mint egy asszonyhoz. Járásom, mozgásom 
ügyetlen, minden szóra elpirultam, szóval én 
voltam a megtestesült nagy gyámoltalanság. 
EZ a fölfedezés megijesztett és haza irtain 
rögtön egy melancholikus levelet, hogy miért, 
hogy az Irmának már szabad fűzőt viselni 
nekem meg még nem ? És hogy milyen bor¬ 
zasztó az, ha valaki tizennégy éves! Vagy több 
vagy kevesebb legyen az ember, de ne tizen¬ 
négy. 

Hogy ez az évszám megalázó: a doktor 
napról-napra jobban éreztette velem. Egyszer 
az udvaron talált, a hintán állva és odajött, 
se szó se beszéd, megfogta. a derekamat és 
ezzel megállította a hintát. 

Ereztem, hogy az Irma derekát nem merte 
volna megfogni és ez nagyon elkeserített. Rá¬ 
kiáltottam : 

- Menjen innen. Menjen innen rögtön! 
- Bum bum ! - - mondta ő és nagy szeme¬ 

ket akart csinálni, kimeresztvén a szemhéjait, 
hogy utánozza az én nézésemet. 

Éttől fogva még boldogtalanabb voltam és 
most már Irmának is panaszkodtam rá, hogy 
milyen kiállhatatlan. Odajön és megfogja a 
derekamat . . . Ki engedte meg neki ? Utálatos 
ember, csúnya is. Ugy-e hogy csúnya? 

Irma beleegyezett, hogy csúnya és most ő is 
szigorúan akart vele beszélni, de a doktor 
csakhamar rászólt : 

- Ne affektáljon Irma kisasszony, legyen 
oly szíves és ne affektáljon. 

Jött és ment és folytonos nyugtalanságban 
tartott bennünket. Különösen engem, mert 
Irmán ez nem látszott annyira. 

És oly szörnyű volt, a mikor a lépteit meg¬ 
hallottuk kívül a köves folyosón és akkor 
minden vérem az arczomba szökött és a szivem 
heves és kitartó dobogásba fogott. 

S akkor csufondáros, fekete fejét bedugta az 
ajtón, bejött, leült közénk és ha tehette, egy óva-
tatlan pillanatban meghúzta hátul a ezopfomat. 

Mindez mélyen sebezte női önérzetemet, de 
nem lehetett ellene tenni semmit. 

Czukorkákat hozott nekünk. És egyszer egy 
csokor virágot, de csak Irmának és ez újabb 
tőrdöfés volt. Egyszer aztán történt valami és 
attól fogva nem tréfált velem többé. 

Ez így történt. 
Irma kinn volt a lugasban és az uzsonná¬ 

hoz terített. A doktor aznap korábban jött és 
szép új ruha volt rajta és puha kalap és a 
hajából otkolonillat áradt. Én a színes papi-
rocskákat csavargattam, mikor hirtelen betop¬ 
pan, köszön és leül mellém a divánra és az 
ölemben levő sok papír közé jó erősen belefúj, 
hogy mind ezek a lehelletkönnyű foszlányocs-
kák szanaszét repültek, mint a"pihék . . . 

És látta az én kétségbeesett arczomat, ke¬ 
gyetlen nevetésbe tör ki. 

Én erre, - ki tudja mi történt velem ebben 
a pillanatban, - fölugrom mellőle és rákiál¬ 
tok erős és energikus hangon. 

Föl fogja szedni. Mind föl fogja szedni, 
érti? 

Valami különös lehetett a hangomban, a 
szememben, valami olyan a mi őt meglepte 
és tiszteletre, sőt szófogadásra kényszerítette, 
mert letérdelt a földre és szelíden szólt: 

i—• No jó, hát fölszedem. 
Én gőgösen álltam előtte, mint egy diadal¬ 

mas Cleopatra, mint egy kis macskából tig¬ 
rissé vált gőgös és bosszúszomjas lény és néz¬ 
tem, hogy vesződik a szertehullt papirosokkal 
és hogy mászik be értük az asztal alá és hogy 
nyúl be értük kezével a diván rojtjai közé. 

No jól van? - - mondta aztán - meg 
van elégedve kis szemtelen? És hajlandó ne¬ 
kem ezért valami elégtételt adni? 

- Miféle elégtételt — mondtam én, ki nem 

esve az előbbi parancsoló tónusból, még min¬ 
dig a helyzet magaslatán. 

Ezt az elégtételt, - mondta ő felém 
közeledve és a karját kinyújtva, mintha át 
r.kart volna ölelni. 

Bennem a vér egy pillanatra megállt. Azt 
hittem el kell ájulnom. Azt hittem, a mi most 
történik, az egy világtörténelembe illő pilla¬ 
nat. Szeri'i gondoltain egy izzó pillanat 
alatt - - és most be fogja vallani és engem a 
karjai közé ragad. Igen ez a «ragadás» a mit 
már a Beniczky-regényekből ismertem, ez szá¬ 
guldott át az agyamon ebben a pillanatban, a 
mikor a doktor kinyújtotta a karját. És le¬ 
hajtottam a fejem, kábultan, boldogan, ember¬ 
fölötti izgalomban. . . • 

De már a következő perczben fájdalmasan 
kaptam föl. 

A fekete doktor hátrányait és mint szokása 
volt, meghúzta a ezopfomat . . . 

Rajtam a hideg kiábrándulás futott végig. 
Ebben a pillanatban elvesztettem magamat és 
minden indulatom egyetlen szóban futott össze, 
a mit csalódott dühvei, villáinló szemekkel és 
elfehéredett szájjal kiáltottam felé. 

Kutya! 
És a mint láttam, hogy értetlenül bámul 

rám, ezt a szót többször is ismételtein egészen 
elvakulva az indulattól 

Kutya! Kutya ! Kutya! 
Eklfor azonban egy nagyon kedves dolog 

történt. 
A doktor hozzám lépett és így szólt. 

No ne haragudjon, igazán nem akartam 
bántani. Rósz tréfa volt, beismerem és most 
szépen bocsánatot fogok kérni tőle. Tőle, ettől 
a szegény, kis czopftól. . . 

És még mielőtt megakadályozhattam volna: 
a kezébe vette a czopfom végét és - meg¬ 
csókolta. Többször egymásután megcsókolta, 
miközben alulról fölnézett rám mosolyogva. 

Én éreztem, hogy ki kellene rántanom a 
ezopfomat a kezéből, de nem tettem. És ő 
kezével gyöngéden simogatta végig egypárszor 
és aztán szólt: 

- No látja, ő most már kibékült velem! 
Tudom biztosan, hogy kibékült. Hát maga se 
haragudjék . . . 

Nyújtotta a kezét, hogy kössünk békét. És 
én a kezébe tettem a kezemet, a mely nagyon 
reszketett. 

Most meglepetve nézett rám: 
- No lám — mondta mosolyogva — no lám! 

És nem mondott többet. Vette a kalapját és 
kiment a szobából. 

Ettől fogva úgy bánt velem, mint komoly 
nővel szokás és jövet-menet kezet nyújtott. 
Én két hétig minden este kiszíneztem magam¬ 
ban azt a pillanatot, a mikor majd egy dél¬ 
után jön és megkéri a kezem, szép, komoly, 
férfias szavakkal: Kisasszony, szeretem önt és 
ön nélkül nem tudok élni. 

De ez nem következett be és nekem két 
hét után haza kellett mennem, mert gzeptem-
ber elseje volt és megkezdődtek az iskolák. 

SÖTÉT NAPOK. 
Az én napjaim szomorúak, 
Az én napjaim gyászba festve. 
Nekem nem hajnal már a hajnal, 
Nekem a dél is néma este. 

Nekem a napfény nem világos, 
Nekem csillagtalan az éjem. 
Csak bánatom nőtt óriássá, 
S a dacz lángol bennem kevélyen. 
Ki a világot átöleltem, 
Ki magam is egy világ voltam : 
így, czélt nem érve hulljak sssze? 
Vergődve, porként puszta porban? 

Hol a nagy álmok palotája, 
Mit büszkén terveztem az égig? 
Jaj, csak ravatal lesz belőle, 
Melyen bús szégyenem sötétlik. 

Mily gúnykaczaj dalol fölöttem 
Halotti dalt? Reszketve hallom. 
Holt csontjaim rá megzörögnek 
És jajt nyilai rá síri halmom. 

Ki életemet eljátszottam, 
Még halni sem tudok hát szépen. 
Lebbentsétek föl szemfedőmet 
8 meglássátok : pirul a képem. 

Oláh Gábor. 
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A BAROK FESTÉSZET. 
A bárok művészet árfolyama a közízlés börzé¬ 

jén még mindig meglehetősen alacsony, daczára 
annak, hogy a tudományos kutatás néhány év 
óta élénk figyelemmel fordul felé. Alig van ma 
a művészettörténetnek problémája, melylyel 
nagyobb szeretettel és elmélyedéssel foglalkoz¬ 
nék, mint a bárok művészet rehabilitácziója. 
Ezt már a renaissance nagy történetirój a, Burck-
hardt megjósolta Rubensnek szentelt posthumus 
könyvében, melyet, saját vallomása szerint oly 
időben irt, midőn anyagi függetlensége meg¬ 
szabadította a kiadók önkényétől, ugyanaz a 
Burckhardt, a ki korábbi műveivel nagy mér¬ 
tékben járult hozzá a bárok népszerűtlenítésé-
hez. A bennünket közvetlenül megelőző nem¬ 
zedéknek valósággal előítélete volt a bárok 
művészet lebecsülése. Minden kor a múlt azon 
szakával rokonszenvez, a múlt azon szakát 
állítja például, mely ideáljaihoz, felfogásához 
legközelebb áll. így a múlt század második 
felének reális, ridegen számító, az exakt tudo¬ 
mányokat hatalmasan előre lendítő embere az 
ugyancsak reálista és pozitivista renaissance-
ért lelkesedett, s a rajongó, a fellegek közt 
járó, szenzuálista bárok kort és művészetet egy¬ 
szerűen lenézte. A ma ideáljai mások, s meg¬ 
változtak szimpátiái a múlttal szemben. Ma 
ismét rajongók, hirtelen akarók és hirtelen el-
lágyulók, miszticzizmusra hajlók vagyunk. Na¬ 
turalista regényeket ma nem szívesen olva¬ 
sunk, sőt ma általán regényt is keveset írnak. 
Eajongunk a vérbeli lírikusokért. Aranynak 
nem Toldiját szeretjük, hanem halk öregkori 
líráját. Az elbeszélő és történeti festészetet ma 
csak állami megrendelésre művelik. Benczúrt 
ma nem szeretjük, mert nem értjük. A Cour-
bet, a Bastien Lepage nyers realizmusa bru¬ 
tálisan érint, a Corot és a Maurice Denis szub¬ 
jektív, misztikus művészete áll szivünkhöz kö¬ 
zel. Ma merünk újra hinni, kongregácziókat 
alakítunk, eukarisztikus körmeneteket rende¬ 
zünk, az Aja Szófián szerettük volna újra a 
keresztet látni, Buddhát magyarázzuk, sőt ha 
ateisták vagyunk, hitetlenségünket is ködös 
dogmákba burkoljuk, s Haeckelt majdnem 
megtették az ateisták pápájának. 

A bárok "művészet fogalmát nem könnyű 
meghatározni. Maga a bárok - barocco -
szó annyit tesz, mint különös, bizar, nyug¬ 
talan. A művészettel szemben először annak 
a kornak művészetére vonatkozólag használ¬ 
ták, mely a nyugodt, kiegyenlített harmóniára 
törekvő renaissancera, a Lionardo da Vinci, 
az Andrea dél Sarto, a Rafael méltóságosan 
nyugodt művészetére következett, szóval a 
XVII—XVIII. századi olasz művészetre. Van 
azonban a bárok művészetnek egy tágabb ér¬ 
telme is. Minden nagyobb müvészetfejlődési 
egységnek oly kései szakát szoktuk alatta ér¬ 
teni, melyben az előbbi fejlődési fázis nyugodt 
harmóniája megbomlik, s ellentéteken, sokszor 
ki nem egyenlített ellentéteken épül föl a mű¬ 
vészi hatás. Élénk elosztású tömegek, a fény 
és árny erős játéka, nyugtalan vonalvezetés, 
a festészetre és szobrászatra 
nézve az ábrázolt alakok erős 
hullámverésű benső élete, mely¬ 
nek erőteljes, sokszor szenve-
delmes mozdulatok felelnek meg, 
bizonyos patetikus, szónoki vo¬ 
nás, kérlelhetetlen fanatizmus, 
n hatásnak látszólag erőszakos 
módon való keresése jellemzi a 
különböző nagy művészettörté¬ 
neti szakok «bároknak* nevezett 
fejlődési fázisát, melylyel az il¬ 
lető nagy művészettörténeti kor¬ 
szak rendszerint zárulni is szo¬ 
kott, széles lendületű gesztussal 
kimondva az utolsó szót, mű¬ 
vészi mondanivalójának hatáso¬ 
san felépített utolsó körmon¬ 
datát. 

A művészet világtörténetének 
tehát voltakép több bárok kor¬ 
szaka van, melyek egymással 
párhuzamos, bár származásilag 
egymástól független törekvése¬ 
ket, stíljegyekelt hordoznak mű¬ 
vészi akarásuk kohójában. 

A keresztény művészet a 
XVH—XVIII-ik századi olas? 

F. Albani: Krisztus keresztelése. 

bárokon, a szűkebb értelemben vett bárok 
művészeten kívül még kétszer éli át - - ha 
kevésbé mozgalmasan is a bárok éle¬ 
tét, a régibb középkort záró karoling és az 
újabbat befejező kései gótika révén. A halál 
diadalát példázó freskó a pisai Campo Hanto 
falán a kései középkor művészetének hatalmas 
orkesztrumu zárótétele, mely szinte tragikus 
erővel zengi el a csudás lelki gazdagságú, 
misztikus képzelmű középkor utolsó nagy szó¬ 
lamát, talán már sejtve egy ridegebb, né¬ 
mább hangú kor, a renaissance elkövetkezését. 
A középkori művészet történetének ezen ele¬ 
mentárisán ható jelensége egy lázas szellemű, 
sokszor látnoki tekintetű bécsi kutatót arra az 
ép oly érdekes, mint merész gondolatra ve¬ 
zette, hogy a XVII—XVIII. századi olasz 
bárok voltakép csak logikus folytatása a gó¬ 
tikus bároknak, hogy a renaissance tulajdon¬ 
képen a művészi fejlődés megszakadását jelenti, 
mely csak azért történt, hogy a művészet külső 
kifejezési eszközeit - anatómia, perspektíva, 
tér, testiség látszata - jobban kidolgozza, s 
tökéletes készen adja át a kései gótika mű¬ 
vészi gondolatát tovább fejlesztő voltaképi 
bároknak. Bármily eredeti és szellemes is e 
felfogás, mégse más és mégse több, mint a 

f. Albani: Tájkép. 

föntebb említett párhuzamos stiljegyektöl oko¬ 
zott optikai csalódás, mert az emlékekben nem 
igazolható, s mert a gótikus hurok franczia 
föld szülöttje, s Olaszországban teljesen soha 
meg nem honosodott jövevény volt, míg a 
tulajdonképeni bárok tisztán olasz termék. De 
különben is úgy a gótika, mint a korábbi 
középkor bárok fázisa tartamában, bárok vol¬ 
tában és hatásában szegényes, erőtlen, el¬ 
enyésző a XVII—XVIII. századi olasz bárok¬ 
hoz viszonyítva, mely nemcsak az olasz mű¬ 
vészet, de az egész keresztény művészet ré¬ 
szére jelenti a végső nagy erőkifejtés, az 
utolsó heroikus tett stádiumát. 

Az olasz burok a művészet egy ágában 
sem juttatta művészi meggyőződését oly erő¬ 
vel kifejezésre, mint a festészetben. Az olasz 
bárok festészet két különböző pontból kiin¬ 
dulva törekedett az új htil megalkotására. Ró-
inálmn Michelangelo, Eszakolaszországban Cor-
reggio hajtotta végre a reformot. Míg azonban 
Michelangelo magukon a testeken, addig Cor-
regio az azokat övező levegőn, az atmoszférán 
vége/te a bárok festészet sorsára döntő tanul¬ 
mányait. Míg Michelangelo alaposan megmin-
t.izott, szenvedelmes mozdulatu hatalmas test¬ 
tömegekkel fejezte ki az új művészi akarást, 
addig Correggio alakjainak körvonalait nyugta¬ 
lanul fölbontotta és sejtelmes fólhomálylyal 
(chiaroscuro) vette őket körül. Amazt az áb¬ 
rázolásban a cselekvés, a mozgalmas cselekvés 
érdekelte, s azt szenvedelmes gesztusokkal ki¬ 
sérte, ez a lelki meghatottság, a belső moz¬ 
galmas élet, a misztikus rajongás művészi ki¬ 
fejezésére törekedett, s ennek megfelelően amaz 
eseményekben gazdag biblia-történeti, emez 
pedig ájtatossági témákat választott. A meg¬ 
induló bárok e két különböző irányát a bo¬ 
lognai festők ötvözték össze, s ők fogalmazták 
meg a bárok festészet egységes stíljét. A bo¬ 
lognai festők, a Carracciak, Domenichino, Guido 
Reni, Garlo Cignani hordozói a további fejlő¬ 
désnek, s az ő bárok festészetük terjed el és 
lesz uralkodóvá az egész félszigeten. Több 
mint kétszáz évig tartott e gazdag fejlődés, s 
ez alatt az olasz bárok festészetnek, az ural¬ 
kodó bolognai irány mellett több mellék ága 
is fakadt. Caravaggio a nyers realizmussal 
kísérletezett, törekvése azonban az idealizált 
formák hagyományaihoz ragaszkodó bolognai 
áramlattal szemben hajótörést szenvedett, s a 
Nápolyban működő Ribera. révén aztán a spa¬ 
nyol művészetet termékenyítette meg. Baroccio 
a könnyed gráczia művészi kifejezésével a 
franczia rokokót sejti meg. 

A bárok festészet utolsó nagy eseménye a 
Cignani forlii kupolája, melyen a mester több 
mint húsz esztendeig dolgozott. Mintha érezte 
volna Cignani, hogy az emberiséget nemsokára 
más eszmei és művészi ideálok fogják moz¬ 
gatni, utoljára egy hatalmas műbe foglalta 
össze az addigi eredményeket. A forlii kupola 
valósággal iskolai szótára a keresztény művé¬ 
szet formai szókincsének, encziklopédiája a 
keresztény ideológiának és a keresztény fan¬ 
tázia gazdag termésű világának, mely össze 

volt forrva csaknem kétezer éven 
keresztül az emberiség művészi 
eszményével és produkcziójával. 
A franczia forradalom óta az em¬ 
beriség új ideálok felé fordult. A 
régi világ összeomlott. Alapjai¬ 
ban megváltozott a világ szel¬ 
lemi képe. A kereszténység meg¬ 
szűnt a művészet főinspirátorá-
nak lenni. A szakítás oly brusque 
volt, hogy történeti eszmélődés-
sel töltött fél századra volt szük¬ 
ség, míg ki tudott alakulni az új 
művészeti forma-nyelv, mely ma 
is él és tovább fejlődik. Ha van 
a művészettörténeti fejlődésben 
valamelyes törvényszerűség, ak¬ 
kor a modern művészetnek is 
lesz bárok szaka, s a milyen 
gyorsan él a modern ember, 
talán hamarabb fog bekövet¬ 
kezni, mint a múlt nagy mű¬ 
vészeti korszakaiban. Szinte úgy 
rémlik, mintha az expresszio¬ 
nista, kubista, futurista és egyéb 
szektariánus festők már be is 
jelentették volna a modern ba¬ 
rokkot. Gcli. 



Con-eggio: Gyermekét imádó Madonna. Michelangelo: Eészlet a Sixtusi kápolna mennyezetéről. 

L. Sabattini: Mária megdicsőülése. 

Domenichino: Szent Ferencz. G'«ido Ei'ni; Mater Polorosa. 

L. Carracci: Madonna szentekkel. 

«A BAROK FESTÉSZET» CZÍMÜ CZIKKHEZ. 

F. Baroccio: Szent család. Caravaggio: Krisztus sírbatétele. 

«A BAROK FESTÉSZET" CZÍMÜ CZIKKHEZ. 
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A TOLNAI ÉS GYŐRI MUNKÁSNO-OTTHON. 

A KÉZIMUNKA-TEREMBEN. 

A leggyöngébb szivü ember mondta ki azt 
a nagy igazságot, hogy nem az a legjobb 
ember, a ki a szükölködőnek kenyeret ad, ha¬ 
nem, az, a ki munkához segíti Ezt az elvet 
valósítja meg a tolnai selyemfonó mellett levő 
munkásnő-otthon, a hol ezidőszerint 11!) leány 
van elhelyezve. Minden igyekezet oda irányul, 
hogy a gondozó kezet, anyai nevelést nélkülöző 
és talán már a züllés ingó palijaira tévedt 
gyermek megszeresse a munkát és abban gyö¬ 
nyörűségét találja. Épen azért, bár szigorú, de 
szeretetteljes házirend igyekszik a nevelési czélt 
szolgálni. Minden negyven leánygyermek mel¬ 
lett egy felügyelőnő van beosztva, a ki a leá¬ 
nyok minden tetteért felelős. Éjjel-nappal velük 
van és a szeretetet, rokonérzést keltő nevelő¬ 
eszközével igyekszik bizalmat kelteni és a 
gyermekeket a munkára szoktatni. 

A kik ezt az ifjú intézményt látták, el van¬ 
nak ragadtatva, micsoda tisztaság és rend van 
itt és a humanizmusnak milyen modern szel¬ 
leme lengi át ezt az intézetet, mely a munkára 
nevelés mellett lelki betegségek orvosló-házának 
is bátran tartható. Hiszen minden jövevény 
az életnek sötétségeiből valami lelkidefektust 
hozott. Haszen mindegyik lakójának nemcsak 
tusti, de lelki megtisztázódásra is van szük-
wége. És a szaretetnek csodás nevelői hatása 
mutatkozik. Majdnem ezt mondhatnók, a ki¬ 

zárólagos orvosHzer a munkaszeretet felkeltése, 
lígy, hogy az intézet közszellemo mintaszerű, 
a megtorló intézkedések ritkák, minden hibát, 
vétket, erkölcsi megcsuszást a kimeríthetetlen 
szeretet csodatevő eszközével igyekeznek gyó¬ 
gyítani. Nemcsak a gyárban, rendes napidíjért 
dolgoznak a gyermekek, hanem felváltva, a 
házimunka teendőiben is gyakorlatilag nyer¬ 
nek oktatást. Segítenek minden házi teendőben, 
és megtanulják a főzést. Hogy az intézet a 
züllött gyermekek lelkének újjáalakításában 
mekkora sikert ér el, kitűnik abból, hogy az 
ott tartózkodás bizonyos idejében már vasár¬ 
nap délutánonként kiséret nélkül sétálnak a 
leányok a városban, sőt az idősebb luányok 
a farsang idején tánczmulatságokban is részt 
vesznek. Ezek a gyermekek épen annyi nap¬ 
számot kapnak, mint a többi, a gyárban fel¬ 
vett munkásnő. Minden leány pontosan tudja, 
mennyi napszámbért kap, s mennyit kezelnek 
gyümölcsözőleg, mint az ő keresményét. Ezt 
a keresményt az itt nevelt leány-gyermek akkor 
kapja meg, mikor férjhez megy, vagy ha ez 
nem történik, 24 éves korában. Eltartásáért 
keresményéből 40 fillért fizet naponta, s ez 
úgyszólván alig számítható összegért, kiváló ápo¬ 
lásban, gondozásban részesülnek. A tolnai mun¬ 
kásnő-otthon 121), a győri 240 leánygyermek 
számára vau építve, s tervbo van véve, hogy 

A SELYEMFONÓBAN. 

a többi selyemfonóknál is ezt a rendszert al¬ 
kalmazzák, és leányinternátusokat létesítenek. 

Sam az államnak, sem a közönségnek ezen 
orfelinátus feritartása nem kerül anyagi áldoza¬ 
tába, hanem a munkásnők összes szükségleteit 
azok maguk, és a gyár fedezi. 

Most,mikor selyemtermelésünk előrehaladott¬ 
ságával az a helyzet állott elő, hogy a termelt 
selymet iparilag fel kell dolgozni és e végből 
gyárakat építeni, mikor már e gyárakban is 
mintegy 3000 munkás van alkalmazva, — há¬ 
látlanság lenne meg nem emlékezni a jobbágy¬ 
fölszabadító Bezerédj Istvánról, a ki birtokán 
kezdeményezte a selyemtenyésztést és felszaba¬ 
dított jobbágyait arra lelkesítette, hogy a gaz¬ 
dálkodásnak ezt a tőke nélkül megindítható, 
haszonhajtó ágát szeretettel műveljék, ültes¬ 
senek eperfát. Ebből a kis mustármagból fej¬ 
lődött unokaöcscsének lelkes fáradozásával or¬ 
szágosan a selyemhernyó-tenyésztés, mely az 
ország legszegényebb munkásnépének ezideig 
száz millió korona keresetet biztosított. Mikor 
ezt a száz milliót kimondjuk, ereznünk kell 
szocziális jelentőségét a kis bogárnak, a mely 
nyomort enyhített, gondot oszlatott és sok ezer 
embernek köimyebbítette meg az élet küzdelmeit. 
Most pedig egy sereg lejtőre került leánygyer¬ 
meknek teszi lehetővé, hogy a társadalom hasz¬ 
nos tagjává legyen. 

A SELYEMGOMBOLÍTÁS. KONYHAI FOGLALKOZÁS. 

A SZERELEM AZ ÉN BŰNÖM. 
Franczia regény. (Folytatás) 

Addington-Park, szeptember 6-án. 
Kiszálltam a hajóból s felültem a londoni 

vonatra. Két óra hosszat ültem az ablaknál és 
néztem, mint vonulnak el mellettem földek, fal¬ 
vak, városok, magos gyárkémények, hellyel¬ 
közzel bájos mezei lakok. Southamptonban nem 
sokat bosszantottak a vámőrök, a Waterloo 
állomáson gyorsan rendbeszedtem ruhámat, 
mielőtt kocsira szálltam, hogy Londonon ke¬ 
resztül jutva a London-Bridge állomásról vona¬ 
tom pár mértföldnyire elvigyen a Surrey gróf¬ 
ság legszélére. 

Leszálltam s egy pompás hintóra ültem, 
melybe gyönyörű csődörök voltak fogva. Gyor¬ 
san ragadták a kocsit Addington-Park felé és 
úgy három óra tájban be is kanyarodtunk a 
park vasrácsos kapuján. Már az a kevés is, 
mit az átkocsizás alatt a tájékból, az urada¬ 
lomból láttam, nagyon szép volt. Tavak, fo¬ 
lyók, ligetek alacsony dombok, melyeken szíve¬ 
sen megpihen a szem, kellemesen váltakoztak 
egymással. Nem bániam volna, ha lassabban 
is haladunk, hogy zavartalanul élvezhessem az 
ősz pompájának örömét, melyen még rajta 
nyugodott az eltűnt nyár lehellete. Elragadta¬ 
tással szívtam fel most még szabad lelkembe 
a természet szépségét s úgy belemerültem, 
hogy kissé megvigasztalódtva elszántan néztem 
a reám váró ismeretlen jövő elé. 

Hirtelen — bizony nagyon is hirtelen, meg-
állottak a lovak. Az inas kinyitotta a hintő 
ajtaját; egy üvegezett oszlopcsarnok előtt szál¬ 
lottam ki, hol két hatalmas szolga vetette ma¬ 
gát szerény kis podgyászomra. Tiz rózsaszín 
márványlépcsőn megyek fel, jobbra-balra egy 
csomó rizsporos lakáj ünnepélyes arczczal, moz¬ 
dulatlanul. Óriási haliba jutottam, mely ritka 
fegyverekkel és régi falszőnyegekkel művészie-
sen van feldíszítve. Az aranyszinű mozaikkal 
ékes padlón halvány, kopottas bársonyszinek-
ben fénylő keleti szőnyegek, jobbra-balra min¬ 
denféle alakú és nagyságú asztalok könyvek¬ 
kel és csecse-becsékkel megrakottan. Kis lak¬ 
kozott, aranyberakásu kereveteket ellenzők vá¬ 
lasztanak el egymástól és a hatalmas termet kis 
bizalmas búvóhelyekre bontják; magas pálmák 
közé helyezett hintaszékek bölcsőt kínálnak az 
álmodozó tétlenségnek. A hall hátterében fara¬ 
gott tölgyfalépcső kanyarodik, de csakis a maga 
kettős fordulatára támaszkodva, a mögötte nyíló 
mélyedést pedig rengeteg nagy, festett üveg¬ 
ablak világítja be. A hatalmas lépcső a fél¬ 
emeleten egy erkélybe torkollik, honnét a 
lakásba jutunk. 

Alighogy beléptem, a gyönyörű lépcsőn egy 
nő jön lefelé. Csontos, öszlövér asszonyi te¬ 
remtés volt, feketésbarna selyem ruhában, fején 
különös kis, fehér csipkefőkötő ékeskedett, mely 
kék bársony foglalatán tömérdek sok vékony 
gombostűvel egészen tüskésdisznószerüen volt 
megtűzdelve. Közeledtem feléje, íme a köszönés 
után folytatott szóváltásunk fordítása : 

- Alighanem Christiane de Nérans kis¬ 
asszony? 

- Az vagyok asszonyom. 
- Drommle asszony vagyok. Oh, biztosra 

vettem, hogy ön az miss, igenis, mondhatom, 
hogy eltaláltam! 

Valóban! Drommle asszony nagyon éles-
elméjű lehet, gondoltam magamban, miután 
szobát készíttettek számomra, értem küldtek a 
vasútra — s hogy az ő szavait idézzem -
alighanem eleget beszéltek jövetelemről a kas¬ 
télyban. 

- "Igen, a herczegnő ő kegyelmessége hatá¬ 
rozott utasításokat adott megérkezésére. Mond¬ 
hatom, hogy minden megtörtént az ön kényel¬ 
mes elszállásolására, nagyszerűen fogja magát 
érezni lakosztályában miss de Nérans! James ! 
Thomas! Mit hallgatják itt bizalmaskodva, a 
mit beszélek? Mondhatom, hogy mindez nem 
tartozik magukra. Vigyek fel ezt a podgyászt 
miss de Nérans szobájába lady Eichmond és 
lady Winifred lakosztálya közé. Eajta» ! Most 
hozzám fordult: 

- Kövessük őket, miss de Nérans. 
Máris James és Thomas nyomán megyünk 

felfelé. A lebegő lépcső közepe táján, hol akár 
öten mehettünk volna egy sorban még egy pil¬ 
lantást vetek a halira, s újra meglepődöm szép 

arányain és gyönyörű beosztásán, de kísérőm 
szava megzavar gyönyörködésemben és magam¬ 
hoz térít. 

Az első emeleten megállunk. - - Oh, drága 
kis néransi kastélyunk! Nem vagy felényi sem, 
mint Addington-Park, mégis csak eszembe jutsz 
és sohasem fogom feledni bájos, lakályos kör¬ 
nyezetedet ! 

Az én lakosztályom egy széles és hosszú elő¬ 
csarnok közepéről nyílik, mely keresztalakban 
osztja szét a szobákat s mindegyik végén virá¬ 
gokkal, növényekkel díszített nagy üvegablak¬ 
kal végződik. A padlón vastag szőnyegek nyelik 
el a léptek zaját. 

James ajtót nyit s én szobáimban vagyok. 
Fogadószobámra, mely hosszabb mint a milyen 
szeles, hálószobám következik, utána csinos 
öltözködő szoba jön, melynek mélyedésében a 
ruhatárra egy XVI. Lajos korabeli ablak vilá¬ 
gít. Az öltözködőszoba s a ruhatár együtt a 
szalon nagyságának felelnek meg. Mindhárom 
helyiség ugyanazzal a nagymintájú szövettel 
van kárpitozva, fehér liliomok meg sárgák 
hosszú szárakon karcsú, szürkészöld levelekkel 
kék alapon fonódnak egybe és valami bágyadt 
üdeséggel, meghatározhatatlanul finom kék tó¬ 
nussá olvadnak össze. 

Jól esik szememnek a majdnem templomias, 
egyszóval: szép berendezés. Összeülik a búto¬ 
rokkal, melyek oly halványzöldre vannak lak¬ 
kozva, mintha színük csak a falon díszlő levél-
zet visszatükröződése volna. 

A hálószoba, szalon és öltözködöszoba abla¬ 
kából bármerre nézek is a nyírott gyepű angol 
kertre a park következik, távolabb erdőségek lát¬ 
szanak, melyek még sötétzöld színekben állnak, 
mert az ősz csak a leggyöngébb leveleket tudta 
eddig bearanyozni. Az ég sem oly szürke, mint 
a milyennek Londonban láttam, hanem mély-
színű kék, és nagy, bolyhos felhők úsznak las¬ 
san rajta. Nem tudom, hogy miért — egy ha¬ 
talmas fenyőfacsoport egy gyepes térség köze¬ 
pén a néransi fenyvest juttatja eszembe. Talán 
az úti fáradtság — vagy talán emlékeim köny-
nyekre fakasztanak. Drommle asszony észre¬ 
veszi, de nincsen Ínyére a dolog. 

- * Ügy látszik miss de Nérans, nem jó 
kedvvel fog hivatásához. Ha beállunk mások¬ 
hoz, nem való sírni. Mások egyáltalában nem 
szeretik a mi fájdalmunkat látni. Mondhatom, 
mert csakúgy, mint ön, én is másoknak vagyok 
alárendelve, és vannak tapasztalataim — hogy 
mosolyogni kell kisasszony, mert nem köny-
nyeinket, hanem mosolyunkat kívánják.» 

Könnyekre fakadok, mire a komorna magá¬ 
ban mormogja : 

- Mily balgaság! 
Azután, midőn kissé lecsöndesedtem, meg-

kisérlettt-m megmagyarázni, mért is sirok. 
- ((Kétségtelen miss de Nérans, nem valami 

víg dolog mások szolgálatába állni, ha elébb 
gazdagok és előkelőek voltunk, mégis higyje 
meg, hogy el kell rejtenie könnyeit. Magam is 
nagyon tisztes viszonyok közt éltem valamikor, 
egy hajószakács leánya vagyok, mondtam is 
gyakran Patrick Drommlenak, elhunyt uram¬ 
nak : Milyen szomorú alárendelt állásban élni, 
ha az ember egy hajószakács leánya!» 

Akármilyen furcsa volt is beszélgetésünk, ez 
az asszony igazat mondott, okosan és bátran 
kell viselkednem. Az álmodozás csodái és örö¬ 
mei nem az én számomra valók. Kenyeret kell 
keresnem. Keservesen meggyőződtem arról, hogy 
ez csak mások szolgálatában lehetséges, csak 
így szabadulhatok meg a mindennapi szükség¬ 
letek őrlő gondjaitól. Jobb lesz visszafojtanom 
könnyeimet, mert nem hogy segítenének, ha¬ 
nem csak elbágyasztják lelkemet. 

S ha tán meg találnám siratni elvesztett sza¬ 
badságomat, hadd jusson eszembe és elevened¬ 
jen fel gondolatban újra mindaz a szenvedés, 
melyet független szabadságomban állottam ki: 
az alávaló lelküekkel való érintkezés, midőn 
egy nap alatt háromszor is keresztül-kasul jár¬ 
tam Parist, abban a reményben, hogy óra' 
adásra felfogadnak! Az egy frankos óraadás, a 
hirdetések aljas titkai. Ah, többet ér a szolga¬ 
ság az ilyen szabadságnál! 

Gyakran már hat órakor lefeküdtem a teli 
estéken, hogy megtakarítsam a világítást, a 
tüzelőt, de még az ebédet is, s ha felidézem 
magamban elmúlt szenvedéseimet, egyről soha¬ 
sem tudok megfeledkezni: Egy napon haza 
igyekeztem nyomorult kis szobámba, midőn 

elszédültem, úgy hogy a villanyos sinei emel¬ 
kedni kezdtek előttem, a föld, a fák és a padok 
tánczolni látszottak, mire én a földre rogytam. 

Ki emelt fel s ki támogatott be egy gyógy¬ 
szertárba? Valaki a csődületből. Valami sziv-
erősítőt itattak velem és a midőn szédülésem 
elmúlt, tovább indultam, de meg nem vallot¬ 
tam, hogy éhezem. Micsoda kínszenvedés volt 
egészen a külvárosig gyalog menni, azt hittem, 
hogy belehalok. Ekkor végre elfogyott bátor¬ 
ságom és eszembe jutott egy egyszerű lélek: a 
dajkám, írtam neki. 

Napokhosszat vártam aggodalmasan válaszát, 
nem jött meg. Végre egy reggelen kopogtatnak 
ajtómon, öreg Marinem megérkezett. Felkere¬ 
sett, hogy kiszabadítson a büszkeséget letörő 
nyomornak, ennek a bemocskoló nevelőnek 
karjaiból. 

Mindezen átestem! Szabadságomnak csak 
azt az idejét siratom, melyet Maríné kunyhó¬ 
jában töltöttem, békében, nyugalomban, aláza¬ 
tos szivének szeretetteljes közelségében. A derék 
öreg nem akarta megengedni, hogy alkalmazás 
után lássak, azt tanácsolta: 

- «Maradjon parasztnak, lássa, hogy a rög 
milyen áldott, eltartja az öreget s ép úgy el 
fogja tartani a fiatalt is. • 

Csakhogy terhére örökkön nem maradhat¬ 
tam ott. Tétlenségem úgy is tiz hónapig tar¬ 
tott. Visszanyertem nyugalmamat ezalatt a ve¬ 
getatív élet alatt, testem helyrejött, lelkem meg¬ 
erősödött, visszakapta azt a kissé hányaveti 
önbizalmát, mely a nőket érdekesekké teszi. 
A falusi élet viszonylagos szegénységében még¬ 
sem voltam már az események oly szerencsétlen 
játékszere, mely a társadalom ellen napról¬ 
napra mindinkább fellázad. Sőt újra elfogott 
őseimnek egész arisztokratikus életvágya; és 
valamely a jövőbe vetett hit szállott meg, va¬ 
lami vágy, hogy kiszabaduljak erkölcsi halálom 
nyomasztó érzetéből. Erre irtam egy napon 
családunk barátjának, hogy még egyszer pró¬ 
bára tegyem a szerencsét. Atka-e az én termé-
szttemnek, hogy nem engedem eltaposni egyéni¬ 
ségemet, melyet felsőbbrangúnak és érzékeny¬ 
nek tartok? Marine szive tele volt gyöngéd 
szánalommal, de annak, ki segíteni akar gyön-
geségemen és meg akarja gyógyítani erkölcsi 
fájdalmaimat, nem szabad sírnia! Ha még én 
magam is sirok. Vágyaim az ismeretlenért vágy¬ 
nak, fiatal életem, mely bennem forr, újra élni 
kíván. 

Anyám szelíd és érzékeny lelkű volt, atyám 
élénk és heves, telve mindannak sóvárgó vágyá¬ 
tól, a mi a lelket neveli és lelkesíti, de nem 
vetette meg a múlandó élvezeteket sem . . . jól 
érzem, hogy két egyéniség egybeolvadásából 
születtem. Kiállottam megpróbáltatásaimat és 
most jobb napokat kívánok magamnak nem¬ 
csak anyám ájtatos hitével, de atyám erős aka¬ 
ratával is. 

Ugyanazon napon, éjfélkor. 

Öt óra tájban Drommle asszony értem jött és 
még ünnepélyesebb s még feszesebb volt, mint 
az imént, mert a hivatalos bemutatkozás közel-
gett. Arról, hogy milyen figyelmesen vizsgált, 
rájöttem, hogy mily derék személy, mert még 
ruhám ránczait is elsimította, sőt övem csok¬ 
rát is megtűzte. El is mosolyodtam volna gon¬ 
doskodásán, ha nekem magamnak is nem oko¬ 
zott volna némi aggodalmat bemutatkozásom. 
Egyaránt félt<-m attól, hogy én nem fogok tet¬ 
szeni és attól is, hogy ők nem fognak tetszeni 
nekem. Meg fogok-e felelni szerepemnek? Ag¬ 
gódom ezért, mert gőgös vagyok és hiúságom 
könnyen megsértődik, sőt kemény és kímélet¬ 
len szavak mindenféle rósz indulatot támaszta¬ 
nak bennem. 

- Gyerünk, Nérans kisasszony! Mindene 
rendben van. Megengedi ugy-e megjegyeznem, 
hogy szoknyája kivált csipőben kissé feszes! 
Jól odasimul! Bár az ön finom, bőrövbe szorí¬ 
tott derekán kitűnően áll is és tisztességesnek 
látszik, még ha nem is az! Úgy bizony! 

- Öltözzek talán át? 
- Ugyan dehogy! Most ön kinevet és azt 

mondja magában: maradi vénasszony! Ne öl¬ 
tözzék át miss, az ön dereka mégis csak az 
öné, aztán meg nem is a magamfajta öregek 
számára öltözött fel. 

Szavai mögött megtaláltam gondolatát és 
hálásan kezet szorítottam a derék öreggel, mert 
aggodalommal töltötte el az, milyen benyomást 
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fogok kelteni. Jó Drommle asszony! Ez csak 
némi anyáskodó gondoskodás volt, hálás is 
vagyok érette. 

Lementünk, áthaladtunk a halion, aztán két 
óriási fogadószobán. Az első haityunyakas 
empire modorban készült, a másik régi fal¬ 
szőnyegekkel volt borítva és bátran múzeum¬ 
nak lehetett volna tartani, oly szépek voltak 
XIV. Lajos korabeli bútorai, festményei, meg 
régi márványszobrai. Négy nagy ajtó nyilt 
belőle: kettő az empire fogadószobába, ezekkel 
sz-mközt a harmadik egy nagy billiard és játék¬ 
terembe, a negyedik jobbra az elsőhöz hason¬ 
latos szalonba, mely azonban mindenféle női 
tárgygyal, munkakosárral, könyvvel, folyóirattal, 
újsággal volt tele. Ez a szoba már lakott szoba 
volt és bár a kastélyt éjjel nappal fűtik a fűtő¬ 
készülékkel, hatalmas tűz lobogott nagy kan¬ 
dallójában. 

Izgatottan lépek be. 
Három hölgy ül benne: lady Gwendoline 

Richmond, Surrey herczegnő anyja a tűz köze¬ 
lében a «Times»-t olvassa. Eléggé testes asz-
szony, fekete selyemruha van rajta és egy crepe 
de Chine fátyollal díszített özvegyi főkötő. Mióta 
lord Richárd Richmond elhalálozásával özvegyen 
maradt, nem tette le ezt a fejdíszt. Halvány 
szemének nyájas tekintetével az öreg lady für¬ 
készve tekintett reám. Arczszine jó, orra nagy 
és vastag, de szája szépen iveit és mosolygós, 
egészben előkelőnek és jóságosnak látszik. 

Surrey herczegnő sovány, arczszine kissé 
sárgás, tekintete hideg és kemény; elegánsan 
öltözködik, mintegy ötven évesnek látszik. 
Fiatalkorában szép lehetett, a hangja - - mily 
különös ellentét — dallamos. 

Lady Winifred tizennyolcz éves finom, ki¬ 
csike leány, szemei szakasztott oly kékek mint 
a nagyanyjáéi. Aranyszin haja selymes fürtök¬ 
ben dúsan és hullámosán bomlik ki teknősbéka 
fésűje alól. Sima, tiszta, fénylő homloka van, 
mely egész arczának ragyogó kifejezést ad. Aj¬ 
kai erősen iveitek és mosolyogva, kissé nyitva 
maradnak, úgy hogy bámulatosán fehér fogai 
kicsillannak. Ezeknek a virágszinszerű kék, fe¬ 
hér és rózsásszinű testrészeknek kis orra szer¬ 
felett eredeti bájt kölcsönöz. Lady Winifred 
orra ugyanis egy kis, hamis, fitos orr, bájos kis 
orr, szellemes is, de mégis csak pisze. Fittyet 
hány az égnek és mindenkit kérdőre von. Meg 
sincsen az egész földön bajosabb és csinosabb 
orr nála, de nem is hasonlít a közönségesen 
megszokott pisze orrokhoz. Finom, daczos, és 
a lányka állat kettéosztó gödröcskével együtt a 
legcsinosabb ékesség, mit valaha emberi arczon 

láttam. Ez az orr egyenesen csak virágillat 
szippantására termett, a gödröcske viszont csó¬ 
kok fészkének. 

Midőn belépek, lady Winifred feláll, felém 
közeledik, kezet nyújt és erőteljes kézfogással 
megrázza az enyémet. Észreveszem, hogy kissé 
sántít, de még ez a biczegés is olyan, mint az 
orra, ép oly kevéssé bántó, inkább csak egy 
félig futó, félig szálló madárka szökkenéséhez 
hasonlít, melylyel az a füvön át egy harmatceöpp-
höz siet. Winifred valamivel kisebb énnálam, 
épen annyival, hogy védelmezőjének erezhetem 
magam, dereka karcsú; tanítványom nagyon 
bájos és még fogyatkozásai is csak bajosabbá 
teszik. 

- «Nérans kisasszony — így szólt hozzám — 
reménylem jól fogja magát érezni, ezt higyje 
meg, tiszta szívből kívánom.* 

Annyira megzavarodtam, hogy szótlanul ráz¬ 
tam meg kezét, mire a herczegnő zsémbelni 
kezdett: 

- «Ugyan — Winnie — hagyja belépni a 
kisasszonyt! Mindig ily nevetséges jeleneteket 
rendez!» 

Édes gyermek! Megszerettem ösztönszerű 
vonzalmáért! Mily jól esett szivemnek! 

Míg a kis Winnie anyja rendreutasítására 
zavartan félre állt, az ekként folytatta: 

- «Nérans kisasszony! Standigate lord na¬ 
gyon feldicsérte önt nekem. Remélem, hogy 
viselkedésével is meg fogja nyerni rokonszen¬ 
vünket. Mindnyájan jóindulattal viseltetünk ön 
iránt, én magam pedig igen örvendek, hogy 
társaságbeli hölgy kerül leányom mellé!)) 

— Asszonyom! Mindent meg fogok tenni, 
hogy megérdemeljem . . . 

- Jó —• jó! Nérans kisasszony - - vágott 
közbe lady Richmond. — Először is teázni fog 
itt velünk kedvesem. Sejtem, hogy jól kiokta¬ 
tott cselédségünknek eszébe sem jutott, hogy 
önnek az út fáradalmai után valami frissítőt 
kínáljon. Ugy-e? Az ön mosolya megerősíti 
gyanúmat. Ennél a Drommlenél nincs korlátol¬ 
tabb teremtés a földön. Pár pillanatig legyen 
egy kis türelemmel, kedvesem, mert néha-néha 
Addington-Parkban is szoktak étkezni. Winnie, 
beszélgessenek a kisasszonynyal, míg felszol¬ 
gálnak. 

Közeledtem a fiatal leányhoz. A társalgás 
megindulására szerencse volt, hogy a herczegnő 
kiment a szalonból, erre az özvegy ismét meg¬ 
szólalt : 

- Nérans kisasszony, igazán örülök, hogy 
unokámat az ön társaságában láthatom, ő ál¬ 
dott jó lélek! Mindjárt megláttam, hogy az én 

aranyosom jól fogja magát érezni, az ön tár¬ 
saságában. Rajta ! Üljenek mindketten mellem, 
nagyon szeretem a fiatalokat! Azt hiszem, kis¬ 
asszony, hogy mi kettőnkkel jól meg fog férni. 
Mindenesetre az idősebbik lady vei is kell tö¬ 
rődnie. Tudja-e kedvesem, hoyy ön bájos? Ér¬ 
tek hozzá! Mily csinos fekete haja van, arany-
szinben játszó szeme, hosszú selymes szem-
piüái, bizony, kedvesem, a szeme elbájoló ! 

Személyem e jóindulatú leírására elmoso¬ 
lyodtam. Az öreg hölgy szeméhez emelte lorg-
netteját és így folytatta: 

- Ah ! Winnie ! Nérans kisasszony arczában 
megláthatja azt az orrot, melyet álmában ma¬ 
gának kívánni szokott! Igen Winnie sasorról 
szokott álmodni. Az öné pedig nagyon is csi¬ 
nos. Bizony! Semmisem ritkább egy csinos orr¬ 
nál, higyje meg! Szép szem, bájos száj sok 
van, de szép orr? Majdnem mind gyatra. 
Alakja meg elegáns, lágy, finom, igen, igen, én 
értek ehhez ! Ön igazi párisi nő s én szeretem 
a párisi nőket, hiszen anyám franczia volt, csak 
atyám angol. Szenvedélyes szerelemből vette 
el, egyszer majd elmesélem önnek e históriát. 
Ezért ön nem szakadt teljesen idegenbe! Nem 
ám ! Nem ám ! 

A drága öreg lady kezet nyújtott, tiszte¬ 
lettel meghajoltam s megcsókoltam. Lágy és 
hervadt kezére könnyeim gördültek. Két kezé¬ 
vel erre ajkaihoz vonta fejemet és homlo¬ 
kon csókolt. Mindhárman ellágyultunk és szót-
lanok maradtunk, míg csak a herczegnő vissza 
nem tért. 

E percztől kezdve elmondhatom, hogy lady 
Richmondot és lady Winifredet szeretem, mert 
szivünk megérti egymást. Mellettük biztonság¬ 
ban és bizalmasan érzem magamat. 

A szolgaszemélyzet teát hozott, lady Surrey 
kitöltögette s mi társalogva fogyasztottuk. Meg¬ 
tudtam, hogy Surrey herczeg legidősebb fiával 
Guildford marquisval vadászaton jár, hogy a 
másodszülött fiú, kit Winifred Eddienek nevez, 
Windsorban a királyi testőrségben a királynő 
mellett teljesit szolgálatot. Ha kiszolgálta ott 
az esztendejét, egy londoni ezredhez fog ke¬ 
rülni, a minek húga nagyon örül, mert így 
gyakrabban láthatja majd. 

Ugylátszik Winifred nagyon szereti fiatalab¬ 
bik bátyját, ki sem a Surrey czimben, sem a 
vagyonban nem fog örökösödni, mivel mindez 
angol jog szerint csak az idősebbik testvért il¬ 
leti. 

Guildford marquisnak milliókra rugó jöve¬ 
delem jut, míg öcscsének egész vagyona leg¬ 
jobb esetben hatszázezer franknyi lesz. Lady 
Winifred kis unokatestvéreit is felsorolta,Richar-
dot, a marquis fiát, kit ötéves baby létére a 
szolgaszemelyzet komolyan már most lord 
Barkleynek nevez, aztán egy három éves csöpp 
leánykát, lady Florence Barkleyt; és úgy lát¬ 
szik rajong mindkettőjükért, hogy ő a nénjük. 
Tea után lady Surrey felkért, hogy zongoráz¬ 
zak valamit. Chopin egy impromptujét, majd 
Liszt egy rapszódiáját játszottam el, utána egy 
pár régi balladát énekeltem, melyek alighanem 
érdekelték hallgatóimat, különösen lady Wini¬ 
fredet, mert meg is kért, hogy adjak neki min¬ 
den reggel énekleczket. E végett majd egy pia-
nőt állítanak fel fogadószobámban, mely tanuló¬ 
szobául fog szolgálni. 

Végre hét órakor öltözködni mentünk a din-
nerhez, melyet nyolcz órakor tálalnak. Ettől a, 
percztől kezdve, hogy a ladyk visszavonultak, 
Winifreddel jól felhasználtuk együttlétünket, 
hogy még jobban megismerkedjünk. Rokon¬ 
szenvünk egymás iránt perczről-perczre nőtt. 
Winifred el volt ragadtatva mindattól az apró¬ 
ságtól, melyet a különböző polczokon ügyesen 
elhelyeztem. Figyelmesen nézegette anyám és 
atyám miniatürképét, melyet íróasztalomra ál¬ 
lítottam, majd bájos szánakozással ezt suttogta 
fülembe: 

- Szegény, szegény Christiane kisasszony, 
úgy-e jó barátok leszünk ? 

Szivemre öleltem őt, mert boldog voltam, 
hogy ilyen finom lelkű. Mindkettőnek szive 
örült, mert megéreztük, hogy a kifejezhetetlen 
dolgokat egyformán megértjük, még akkor is, 
ha hallgatunk. Örültünk annak, hogy nem tar¬ 
tozunk azok közé, kik ugyanannál a lelki hő¬ 
foknál külömböző meleget kívánnak meg a lel¬ 
kesedéshez. Soká tartottuk egymást, némán, 
átölelve. Elsőnek Winifred törte meg a csendet, 

(Folytatása következik.) 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Irka-flrka. Szép Ernő kis csikkéit lapunkból is 

ismeri a közönség. Egész új, egyéni fajból valók, 
középen állanak a napi érdekre dolgozó zsurna-
liszta műfajok és a szoros értelemben vett iroda¬ 
lom között. Amazokhoz tartoznak, mert mégis csak 
az újság szükséglete szülte őket. de fellendülnek 
emebbe egész valójuk irodalmi jellegével. Tulaj¬ 
donképen kis hangulatképek, melyekben nem az a 
fontos, hogy miről van bennük szó, hanem az ivó 
hangulata, a mely elönti szemlélete képeit, élete 
apró eseményeit. Egy fővárosi ember, a ki a fő¬ 
városi emberek ezreinek életét éli. csak érzéke¬ 
nyebb lélekkel, a benyomásokat erősebben \isz-
szaadó rezonancziával s ezt a rezonancziát sza¬ 
vakba kötve tudja közölni az olvasóval Ugyanaz 
a Szép Ernő tűnik elénk ezekből a kis képekből, 
a kit verseiből ismerünk : egy passzivitásra hajló, 
az életbe belevágyakozó, de arra, hogy igazán be¬ 
lemerüljön, lankadt energiájú és melancholikus 
lélek, melyben hangulat-muzsikává válik minden, 
a mi kívülről belejut. Alapjában véve nagy gyer¬ 
mek, a ki belecsöppent az életbe, új neki minden, 
el tud álmélkodni a legegyszerűbb dolgokon, tele 
van mólázó borongással, de valami rejtekező élet¬ 
örömmel is, a mely szenzáozióvá teszi számára a 
leginkább mindennapi dolgokat és mindent úgy 
láttat vele, mintha ő látná e világon legelőször és 
mintha egyedül csak ő látná. Az egész világ egy 
nagy szubjektivitásban olvad fel s ez a szubjek¬ 
tivitás adja meg a kis czikkeknek legfőbb vonzó¬ 
erejét. Mindig érdekes és vonzó, ha valaki egész 
lelkét kitárja az ember előtt s az egész világot 
csak ürügynek tekinti önmaga ily kinyilatkoztatá¬ 
saira, — föltéve, hogy ezt művészettel tudja esi-
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Kossuth Lajos útlevele, melyet a konstantinápolyi amerikai nagykövet állított ki számára. Az útlevelet 
más emigrácziós iratokkal egy Teleki-téri ószeresné'l találták egy húsz év óta ott heverő táskában. Most 

Mészáros Győző kávés birtokában. 

A New-Jersey amerikai állam alsó és felső háza által Kossuth Lajos látogatásakor 1851 január 28-án 
hozott határozat főlapja. E határozatban New-Jersey felhívta az Egyesült-Államok kongresszusát, hogy 
követei utján tiltakozzék az 1849-iki orosz intervenczió ellen és követelje Magyarország függetlenségét. 

nálni. Szép Ernő pedig művész-lélek, a ki különb, 
nagyobb dolgokra is volna hivatva s csak belső 
konczentrálódásának kérdése, hogy ezeket meg is 
csinálja. Kis czikkei. melyeket most egy szép és dí¬ 
szes kötetben gyűjtött össze, együtt is erősen hatnak 
lírai levegőjükkel, finom formájukkal s a budapesti 
életből fakadt színeikkel. A könyvhöz Vadász Mik¬ 
lós rajzolt czlmlapot és illusztrácziókat, melyek e 
kitűnő rajzoló-művészünk legjobb munkái közé 
tartoznak. 

Tavaszi szél. Móricz Zsigmond, most, mikor 
elért a siker virágos kertjébe, visszanéz ifjúkori 
küzködéseinek göröngyös, magános, meredek út¬ 
jaira és összegyűjti azt a néhány szál virágot, a 
mi útja mentén nőtt. Egyszerű szóval mondva: a 
siker révébe jutott iró összegyűjti azokat a fiatal¬ 
kori munkáit, melyekkel egykor hiában ostromolta 
a nyilvánosság kapuit, nem tudta velük elérni azt, 
a miért a fiatal iró küzd és verejtékezik: hogy 
észrevegyék, meghallgassák és megkülönböztessék 
a szürke, középszerű irók tömegétől. Most, mikor 
az appellálás jogát megszerezte, appellálni akar a 
közönséghez, megmutatni, hogy igazságtalanul szo¬ 
rították vissza, meghosszabbítva kezdő-korának küz-
ködéseit? Avagy csak szereti a szenvedések korá¬ 
ból való gyermekeit is s a mint módja van benne, 
jogukhoz juttatja őket, rájuk vetve azt a világos¬ 
ságot, a mely most már, sikerei után kijár min¬ 
dennek, a mi az ő kezéből került ki? Ismerve az 
irót s olvasva a könyv előszavát, az utóbbit kell 
hinnünk,L. bár az j s bizonyos, hogy évek múlva, 
elidegenedett szemmel nézve át újra a fiatalkori 
dolgait, rá kellett jönnie, hogy magukban véve is 
értéket jelentenek. Aligha adta-volna* ki őket, ha 
úgy találja,~ hogy csak fejlődési dokumentumok, 
vagy adatai az ő irodalmi életrajzának. S ebben 
igaza is van. A áő novella között van néhány, a 
mely ma is szégyen nélkül megállhat Móricz leg¬ 
jobb novellái között s alig van közte olyan,- a 
mely legalább egyben-másban ne árulna el valami 
kiváló tulajdonságot. A kötet, még ha teljesen is¬ 
meretlen nevű embertől származnék is, akkor sem 
hatna afféle szárnypróbálgatásnak, akkor is egy 
bár még hangját váltó, egyben-másban akadozó 
kezű, de mindenllehetőséget magában rejtő író¬ 
nak lépését jelentené a teljes kifejlés felé. Akkor is 
azt találnók, hogy érdekes könyvet kaptunk egy 
érdekes Írótól. Annak pedig, a ki az iró fejlődésé¬ 
nek és pontosabb megértésének szempontjából ol¬ 
vassa, még érdekesebb és tanulságosabb: a meg¬ 
értő olvasónak nincs tanulságosabb látvány, mint 
mikor az iró keresi a maga saját útját, saját mon¬ 
dani valóit, a saját mondani valókhoz a saját formá¬ 
kat idegen hatásokon, az előzőitől és kortársaitól 
örökölt megszokott formák és látásmódok bilin¬ 
csein s a külső-belső kiforrottság hiányából eredő 
tétovázásokon keresztüL Érdekes megállapítani azt 
is. hogy a kezdő-kor szögletességei nem apránkint 
hámlanak le az Íróról, hanem egyszerre hullanak 
le, mikor a teljes kifejléshez ér az ember és főleg 
mikor megismeri a nyilvánosság szögleteket ki-
kerekító', bizonytalanságokat megszilárdító, az em¬ 
ber egész lényét konczentráló hatását A Tavaszi 
szé/ kötet minden novelláján érezni még némi 
egyenetlenséget, túlerős hangsúlyt olyan dolgo¬ 
kon, melyek hangsúly nélkül hatásosabbak vol-

v 
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nának, egyes részleteknek túlságos kiemelkedését 
az egész rovására s különösen a hatáskeresés bi¬ 
zonyos szándékosságát, a mely megzavarja az ol¬ 
vasót, a ki az iró közvetlen, minden más szán¬ 
dóktól ment maga-odaadásának legalább az illú¬ 
zióját várja. A Hét krajczár könyv, mely alig 
egy-két évvel kelt később, mint a Tavaszi szél 
novelláinak nagyobb része, már a legharmoniku-
sabb hatású, legbiztosabb belső egyensulyú és leg-
ösztönszerűbbnek tetsző könyvek egyike. Ha azon¬ 
ban csak magában, a nagy olvasóközönség szem¬ 
pontjából nézzük a Tavaszi szél novelláit, akkor 
azt kell mondanunk, hogy az ifjonti Móricz munkái¬ 
ban érdekes, tartalmas, jó magyar levegőjű ol¬ 
vasnivalót kapott, a melyet bizonyára szeretettel 
fog fogadni. 

Ismeretterjesztő Könyvtár. A Franklin-Tár¬ 
sulat ily czímű népszerű ismeretterjesztő vállalatá¬ 
nak szép kék vászonkötésű kötetei most már ál¬ 
talánosan ismeretesek mindenütt, a hol érdeklőd¬ 
nek a tudomány mai eredményei és törekvései 
iránt. A vállalat eddigi kötetei nagy elterjedésre 
találtak a közönség minden rétegében. A mi kö¬ 
zönségünkben van érdeklődés komolyabb dolgok 
iránt, csak el kell találni a tárgyat, a miről ol¬ 
vasni akar és a módot, a hogy a dolgokat fel 
kell neki dolgozni. Az Ismeretterjesztő Könyvtár 
ezt kitűnően eltalálta, ezért van .is sikere az ol¬ 
vasóknál. Most két új kötete jelent meg. Az egyik 
A modem villamosság czímmel mondja el mind¬ 
azt, a mit a villamosságról tudunk; különös te¬ 
kintettel érdekes gyakorlati alkalmazásaira. A mit 
a villamosságról az iskolában tanultunk, az ele¬ 
gendő ugyan arra, hogy tovább fejleszszük isme¬ 
reteinket, de magában véve, részletesebb ismeret¬ 
szerzés nélkül nem elevenedik meg bennünk s 
idővel el is homályosodik. Ez a könyv arra való. 
hogy ismereteinket megelevenítse és gondolatunk¬ 
ban állandóvá tegye. Kellő részletességgel tárgyal 
mindent, a villamosság mibenlétének kérdésétől 
fogva gyakorlati alkalmazásának legkülönfélébb 
módjaiig. Általában véve az ilyen tárgyakat nehe¬ 
zeknek és bonyolultaknak szokták tartani; az olvasó 
csodálkozni fog, milyen könnyen tájékozódik eb¬ 
ből a könyvből a legnehezebbnek tartott kérdések 
dolgában is s e mellett nem is kell fáradnia, 
mert az egész könyv jól informáltsága mellett él¬ 
vezetes olvasmány is. A könyv eredeti szerzőjében, 
Charles Gibsonban megvan az angol ember prak¬ 
tikus érzéke és világos gondolkodása s magyar 
fordítója, Hajós Eezső igen ügyesen hozza közel 
a mondanivalókat a magvar olvasóhoz. A másik 

új kötet az Újkori hires ulazók-ról szól. az em¬ 
beri kultúrának azokról az újabbkori erőfeszítései¬ 
ről, melyekkel a földnek még ismeretlen részeit 
igyekszik meghódítani a megismerés számára. A 
leghíresebb modern utazások vannak benne: Sven 
Hédin ázsiai fölfedező útjai, Livingstone, Stanley 
afrikai kalandozásai, a Szahara tudományos és 
technikai feltárása, Délamerika rejtelmes őserdei 
és f oly ói — s a földgömbnek megannyi érdekes s 
csak a mi korunkban felismert része. Az összes 
utazók elbeszélése legérdekesebb és legtanulságo¬ 
sabb pontjain van megragadva, úti kalandok, ve¬ 
szedelmes küzdelmek, megragadó tájképek, különös 
néprajzi adatok váltakoznak tarkán az előadásban, 
a mely szinte érdekfeszítő módon izgatja az olvasó 
képzeletét. A könyvet szintén angol iró, Williams 
Archibald irta s dr. Mikes Lajos dolgozta át ki¬ 
váló gonddal és jó magyarsággal, a magyar vo¬ 
natkozások figyelembe vételével. 

Chemia a mindennapi életben. A chemia az 
a tudomány, melynek valamennyi között talán a 
legtöbb kapcsolata van az ember mindennapi életé¬ 
vel. Majd minden életjelenségünknek van valami 
chemiai vonatkozása, egész higiénénk, táplálko¬ 
zásunk, szervezetünk legtöbb életműködése valami 
chemiai jelenséggel van kapcsolatban, fíankó Vil¬ 
mos életünknek ezzel a chemiai oldalával ismertet 
meg Chemia a mindennapi éleiben czímű nép¬ 
szerű könyvében. A levegő, a mit beszivunk, a 
viz, melylyel szomjunkat oltjuk, testünket és kör¬ 
nyezetünket tisztán tartjuk, a tűz, a mely nél¬ 
kül élni se tudnánk, az a százféle anyag, me¬ 
lyeket táplálékunk előállításához, tisztaságunk¬ 
hoz, különféle eszközeinkhez használunk, a mai 
technológia alkalmatosságai, melyeket életünk ké¬ 
nyelmének szinte magától értetődő kiegészítőinek 
tekintünk, a világítás forrásai, élelmiszereink stb. -
szóval mindennapi életünk minden kelléke és 
szükséglete meg van a könyvben magyarázva. 
Hankó Vilmos legkiválóbb népszerűsítő Íróink 
egyike, kellemesen, világosan tud irni, érthetően 
annak is, a kinek kevés a természettudományi 
előismerete és mégsem válik sekélyessé, mindig 
tudományos színvonalon marad. 

Könyv a gyermekről. Dr. Lévai Ödön ily 
czímű könyve, mely az idei karácsonyi könyv¬ 
vásár [újdonságai között jelent meg, egy tanult, 
okos és jóindulatú orvosnak a megfigyeléseit, 
gondolatait és megállapításait adja a gyermekről. 
Nem a szakemberhez szól, hanem a laikus olva¬ 
sók széles köréhez, de a nélkül, hogy színvonalá¬ 
nak a leszállítását jelentené, csak lefordítja a min-

Vegyenek Svájc* Taffeltet 
Mrjenok mintát l ml újdonságainkból L 

fehér, vagy színesben: Taffetas, Changeants, 
Faponnés, Crépe de Chine. Duchesse, tcossais, 
Eollenne, Mousseline 120-cm. szélet, méterje 
K. 1.20-tó l kezdve, Bársony ét PlUs ruháknak, 
és blúzoknak stb., valamint blúzok és ruhák 
valódi svajczi hímzéssel bitisV *Kyapju, 
-vászon, és selyemben. 
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A legszebb bob-, ródli- és 
skipálya új felvonóval, posta-, 
távirda-, telefon, vasút- és vil¬ 
lamos-állomás. Összeköttetés 

Prospektust ingyen és bérmentve. 

dennapi élet nyelvére azt, a mi a tudomány ered¬ 
ményeiből már elég érett arra, hogy a nagykö¬ 
zönség elé vigyék. A könyv a gyermekről, illetőleg 
a csecsemőről való tudnivalókat mosdja el úgy, 
hogy az olvasót nem csupán egy pouton fogja 
meg. hanem támasztókokat ad neki mindenfelől 
az életből, hogy mondanivalóit értékessé és érde¬ 
kessé tegye. Nem a saját orvosi szempontjából néz 
és itél, hanem az olvasó szempontjából; alig van 
a napi életnek olyan helyzete, a melybe el ne ve¬ 
zetne a gyermekkel kapcsolatban. Előadása ele¬ 
vensége érdekében elhozza a távoli világok kultú¬ 
ráit, a történet, a képzőművészet tanulságait, min¬ 
dig czólja szempontjából. Tudományos dolgoknak 
ilyen módú tárgyalása mindig a tudomány és 
művészet határvonalain kell, hogy mozogjon s a 
könyvnek egyik főérdeme, hogy sohasem lépi át 
azt a vonalat, a hol a tudományos megbízható¬ 
ság és komolyság végződik; mindenütt megérezni 
benne a dolgokkal tisztában levő s tudományosan 
fegyelmezett gondolkodású orvost. 

A «J6 Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja január 12-iki számában 
verseket közöl Lampérth Gézától, fíndnyánszky 
Gyulától, Benedek Elektől, elbeszélést Bér Böské-
től, issemére Györgytől, Sebők Zsigmond folytatja 
új Dörmögő-cziklusát Dörmögö úr és Karancs 
Peti czímmel, Zsiga bácsi mulatságos mókát mond 
el, Rákosi Viktor folytatja újévkor megkezdett mu¬ 
latságos regényét. A rejtvények, szerkesztői üzene¬ 
tek egészítik ki a szám gazdag tartalmát. A «Jö 
Pajtás»-t a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési 
ára negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre 5 korona, 
egész évre 10 korona, egyes szám ára 20 fillér. 
Mutatványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal. 
(IV. kér. Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
Irka-firka. Irta Szép Ernő. Vadász Miklós raj¬ 

zaival. Budapest, Franklin-Társulat; ára 6 korona. 
Tavaszi szél. Elbeszélések, irta Móricz Zsigmond. 

Budapest, a Nyugat kiadása ; ára 4 korona. 
Újkori hires utazók. Különös szokások, nagy 

utazók borzalmas kalandjai és érdekes fölfedezései 
a világ minden részében. Williams Archibald 
angol eredetije nyomán átdolgozta dr. Mikes Lajos. 
Budapest, Franklin-Társulat; ára díszkötésben 8 
korona. 

A modern villamosság. Népszerű leírása annak, 
a mit mi a villamosságról tudunk, különös tekins 
tettel érdekes gyakorlati alkalmazásaira. Irta Charle-
fí. Gibson. Angolból fordította Hajós Eezső. Buda¬ 
pest, Franklin-Társulat; ára díszkötésben 8 korona. 
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GüELDY 
PARFUIYIERIE DE LUXÉ 

GÜELDY PARIS 
'parfümök: 

„LA VIOLLETTE" 
„LES MIIUOSÉES" 

„LA ROSE DE GÜELDY" 
„LE BOIS-SACRE" 

„STELLA MARÉ" 
„L'EMPYRÉE" 

„DOUX-SONGE" 
Kaphatók Budapesten a következő cs. és kir. udvari 
illatszerüzletekben és drogériákban : MÜLLER J. L. IV., 
Koronaherceg-u. 3. VÉRTESSI SÁNDOR IV. Kristóf-tér 8. 
MOLNÁR és MOSER IV., Koronaherczeg-u. 11. LUEFF 
• SÁNDOR IV., Váczi-utcza 9. LÁNYI PÉTER PÁL — 

Koronaherceg-n. 10., LUX M. Muzeum-körút 5. l 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyár és főüzlet: 

VilI..Baros8.o.85. 
Telefon: József 2-37 

A főváros első és legrégibb 
csipketisztitó, vegytisztitó 

éa kelmefestő gyári intézete. 
Fiókok: H.,Fő-ntc»27. XV., Eskü-úte. V., Keoskeméti-

utcza 14. V.. Kannínczad-n. 4. VI , Teréz-körfit 
39. VI., Andrássy-út 16. VÍZI., József-kőrút 9. 

kiváló bor- és 
lithiumos 

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

Kapható ásványvlzkereskedésekben ét 
gyógyszertárakban. 

ÁPHOT S«iny»-Lipoc«i SahritorfomU-villalit, 
AUUOl B«d.D«st V.. Rndolf-nlcnart 8. Badspest, V., Rudolf-rakpart 8. 
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Chemia a mindennapi éleiben. Irta dr. Hankó 
Vilmos. Budapest, Lampel B. (Wodianer F. és 
fiai); ára 4-80 korona. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: HERENDY VIL¬ 

MOS székesfehérvári nyűg. városi szállásmester, volt 
negyvennyolczas honvédtizedes, később Olaszor¬ 
szágban magyar légionárius főhadnagy, 84- éves 
korában Székesfehérvárott. — OETL FERENCZ nyűg. 
miniszteri tanácsos, a Lipót-rend lovagja, a Bózsa-
domb és Vidéke Egyesület elnöke, 79 éves korában 
Budapesten. - FEJÍB EMÁNTJEL pápai prelátus, 
munkácsi székeskáptalani prépost-kanonok, a vas¬ 
korona-rend lovagja, Ung vármegye törvényható¬ 
sági bizottsági tagja, 73 éves korában Ungváron. — 
Kishindi HINDY KÁLMÁN királyi tanácsos, 72 éves 
korában Budapesten. - Gróf CSÁKT EMÁNTJEL, 
Szepesmegye örökös főispánja, 65 éves korában 
Bécsben. - - GÁRÁN DÁNIEL ügyvéd, Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegye tiszteletbeli ügyésze, 62 éves 
korában Budapesten. — DUCHON ÖDÖN ügyvéd, a 
szigetvári takarékpénztár aligazgatója, törvényha¬ 
tósági tag,' volt országgyűlési képviselő, 58 éves ko¬ 
rában Szigetváron. — ELEK ISTVÁN földbirtokos, 58 
éves korában Tiszaszöllősön. - - HEGEDŰS BÉLA, a 
Barcsay-utczai állami főgimnázium tanára, a bu¬ 
dapesti református egyház tanácsosa, 55 éves ko¬ 
rában Budapesten. — MÓLNAK ISTVÁN Sopron vár¬ 
megye főjegyzője, 55 éves korában Sopronban. -
TOST BÉLA gyógyszerész, fürdőigazgató, 63 éves 
korában Szliácson. — BOTTKA VINCZE PÁL zsombo¬ 
lyai uradalmi tiszttartó, 62 éves korában Zsom¬ 
bolyán. — ABONYI MIKSA,.a «Budapesti Hírlap»-vál¬ 
lalat nyomdai tisztviselője Bákosszentmihályon. -
Nádasi TRSZTYÁNSZKI KÁLMÁN, 45 éves korában Buda¬ 
pesten. — LORBEBER GYÖRGY, az Első Magyar Ál¬ 
talános Biztosító Társaság kárbecslő felügyelője, 63 
éves korában Budapesten. — FALUSSY LACZIKA, 
Falussy Árpád és felesége szül. Jerney Margit, 4 
éves kis fia Erendréden. 

Özv. kassai BAISZ GEDEONNÉ dr.-né szül. szád¬ 
ráki Lükó Sarolta, 73 éves korában Budapesten. -
Lászlófalvi VELITS ÁGOSTONNÉ szül. lescsiczi és vit-
koviczi Smialovszky Mária, néhai lászlófalvi Velits 
Ágoston kormánybiztos és turóczmegyei helyettes 
alispán özvegye, Zsolnaberkesen. - - Özv. NEMES 
JÁNOSNÉ szül. Gruber Magdolna, 76 éves korában 
Győrött. — BELCSÁK MICZI, Belcsák László és neje 
szül. Kriek Irma, 33 éves leánya Léván. 

EGYVELEG. 
* Csoda tojás. Egy salczburgi czukrász nemrég, » 

vihar nemrég egy tojást tört fel, nagy álmélkodásárii 
a tojás sárgája helyett meg egy teljesen kifejlődött 
kissebb héjjns tojást találta abban. Az eset azért 
érdemes a felemlítésre, mert ilyen kettős héjú 
tojás legföllebb 10 millió közt akad egy. 

Tátrftfüredről jelenlik, hogy a Magas Tátrában 
beállott a leggyönyörűbb téli időjárás. Bőséges hava¬ 
zás után magas hó borit hegyet, völgyet, tisztán süt 
a ragyogó nap a sötétkék égből. Nagy számban tar¬ 
tózkodnak Tatrafüreden ügy sportoló, mint üdülő 
vendégek, külföldiek is sokan, köztük Reinhardt M. 
színigazgató családjával Berlinből, Erbslöh főkor-
mánytanácsos, Ehrlich egyetemi tanár Breslauból stb. 

A d i s z k r é t e n e l ő k e l ő i l lat , mely a Oueldy-
parfürnöt jellemzi, hódította meg a legmagasabb körö¬ 
ket s ez teszi általánosan kedveltté ezen hires párisi 
különlegességet, mely (lásd mai hirdetést) a bel- és 
külföldi cs. és kir. udvari illatszerüzletekbeti kapható. 

Szerkesztői üzenetek. 
Újév. Szavak, szavak, melyek hidegen pengenék, 

mert nem érzünk mögöttük meleg, emberi indulatot. 
Elhibázott élet. Szokvány-szentimeutálizniusu tör¬ 

ténet, minden írói erő nélkül megírva. 
Oszlik a fátyol. Hegbocsátnnk annak, a ki nekünk 

vétett. Itt-ott van egy-egy sor, a mely egy kis lendü¬ 
lettel indul neki, de mindig visszazuhan a prózába. 

SAKKJÁTÉK. 
2831, számú feladvány Jesperseu J.-tól, Holté. 

SÖTÉT. 

ÖREGEM 
18 mindig azt mondta, hogy szeplök elűzésére, valamint 
finom, puha bőr és fehér teint elérésére és megóvására 
nincs jobb szappan, mint a világhírű oSteckenpferdt 
liliomtej-szappan. Védjegye «8teokenplerd«, készíti 
Bergmann & Co. czég Tetschen a/E. — Kapható min¬ 
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszertár- B minden e 
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 fillér. — Hasonló¬ 
képen csodalatosán beválik a Bergmann-féle «Maner*» 
liliomtej-krém fehér és finom "K fcezek megóvá¬ 
sára, ennek tubusa 70 fillérért mindenütt kapható. 

Dr. Miszné 
fűzöterme 
Bpest, IV., Váci-n. 7 .1 . em. 
Telefon 142—45. szám. 

Ajánlja kizárólag mérték után 
készülő 
szabadalmazott 
halcsontnélküli 
fűzőit. 
Ismertető árjegyzék díjtalan. 

KÖHÖGÉS 
jobb rekedtség és hurut ellen nincs 

RÉTHY-féle pemetefű ezukorkánál! 
Vásárlásoknál azonbín vigyázzunk é» határoiotUn 
Réthy-félét kérjünk. mÍTel sok huzonulan utánzata «ao. 
Ai eredetinek minden darabján rajta van l B é t h y nér. 

l doboz ára 60 filL Nagy doboz l kor. 
Mindenütt kapható ! • 

A 2821. számú feladvány megfejtése Dr. Sohwede 0,-tól 

Vüágoi. Sutét. Vüáaos. a. Sötét. 
1. He7—dB bw—b+ (a, fc) l Ke4xd5 
l. Bc8-d8! sti>. 3. Kgi-f3! stb. 

6. 
l br»a4 
4. Bo8-c5 stb. 

2822. számú feladvány megfejtése Kőnig A.-tól. 
Világon. Sutét. Világot, a. Sötét. 

1. Vo*-eí . . . Vd7xo8 (a, 6, c) l Vd7-g4 
2. He*—eB t stb. í. He+--f6 t »*• 

b. e. 
l Ke.r.-d.ri 1. - Ke5— ft 
í. He*-í6 f stb. 2. He*-g3 f rtb. 

Helyeden fejtették mag l Merényi Lajoi. — Oeilt 
József és Stark Vilmos. — A tliudaptiti Sakk-kört. — 
A tBudapeM 111. kar. Sakk-Mr*. — Ludányi AntaL — 
Wjíobogrod PáL — Beér Mór. — Gottléb István (Budapeit) 
Kémeth Péter (Ciongor). — Kintzig Bobért (fokért). — 
Müller Nándor (Stombathely). — Hoflbauer Antal (Lípot-
vár). — Szabd János (Bakony-Szentldttló). — A •QySrí 
Sakk-kSr>. — Székely Jenő. — Mészey József (OySr). — 
A *Zbor<Si Tártaikor*. — A tKahxuai Katholikui Kört. — 
Veöreös Miklós (Ziret). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodtdt-
ujlak). — A t Duna földvári Egyenlöiégi kört (Dunaföldvár). 
Baross Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István fflajdu-
hadhdza). — A •Lribicti Gtudaiáyi Katzinót (Ltibici). — 
Lnstyik János és Szivák János (Alterti-Ina). — tCiengeri 
Cautát (Cienger). - Király Mihály (Zetta). - Kunz 
Rezső (Tanárikat). — Budai Sakkotó Tártatáf (Budapett). — 
Patkó Imre (Talpat). 

KÉPTALÁNY. 

Világos indul éa a harmadik lépésre mattot ad. 

A «Vasárnapi Ujság» 50-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: Jobb az okos bolond, mini 
n bolond bölcs. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy P á l . 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-u. 11. 

Kiadó-hivatal.: Budapest, IV., Egyetenviitezá'4. 

loset Winkler A Sőhne 
bőrönd-táskák és 
bőráru specialisták 

Wien, I/l.Hlmmelpfortff. 7. 

Előkelő! Tartós! 
Versenynélküli árak! 

Eatalogna ingyen és bér-
mentve. Azonnali szállítás 

„Altvater" 
Gessler 
Budapest 

A szépség gazdagság, 
A szépség hatalom, 

Ez a legnagyobb kincs csak Mnie Kosa Scbaft'er 
által feltalált .szépségápoló c z i k k e k által érhető el 

az arczbört 

hérré teszi, szeplőt, himlő¬ 
helyet, anyajegyet eltüntet, ránczokat elsimít és min¬ 
den hölgy arczát fiatilossá teszi. Ez az egyedüli púder, 
melynek használata után megmosakodhatunk anélkül 
hogy a szenzácziós hatás eltűnnék. K 5- — és K 3* — 

Créme ravissante, SSSRi-

Rhodopis 

Eau ravissante 
lyozza, erősít és a legkitűnőbb toalett-
VÍE.. .- K e--

minden sápadt arcznak tar¬ 
tós hamvas rózsaszint köl¬ 

csönöz— — — — --- K 3 ' — 

KirálygyöDgy ára K 2 - -

Créme rosin 
nek 

a kéznek márvány-
finomságot kölcsönőz-

. K 3 - — 

Nagy választék 

bel- és külföldi 

papirkárpitokbol 
Minius Jakab 

tapéta raktáraiban 

d-üt 6. a Bazár-udvarban. 

Savon ravissanti! 
tűnő hatású - I K 2-4O "és K 1-6O 

a környezetre el¬ 
lenállhatatlan va¬ 

rázst gyakorof, darabonkínt 70 fillér, 
l karton 3 darab — K 2-— 

( utolérhetetlen ha-
t 2 K is feljebb. 

a dnpla áll képződését meg¬ 
akadályozza — — K 4'— 

fiilí ráncznélküli, márvány¬ 
homlok eléré-

_ K 3 - -

Van JiA f1nl Affna 

jt au (ie toiogne 
Homlok-kötő sebez 

ísz hajnak visszaadja a fíatal-
I * kori szint (szőke, barna, sötét¬ 

barna, fekete)kis doboz 3 K,nagylO K. 

t Arii A! a hajnak pompás fényt köl-
IkcrUUl csönöz - . K 5 — 

H n i W Á d Í Á megakadályozza a haj 
DdJclUMlU kihullását és őszülését. 

Kopasz helyen'a haj növését előmoz¬ 
dítja K 3.— 

minden kellemetlen 
_ hajat azonnal biztosan 

eltávolít ..... . _ ...... K 3 - — 

pompás ISeHbo'ya* 
K «•— és K 4 — 

Rosa Sctiaffer, Wien 

iilat___ 

vörös orr 
, s megfagyott helyek 

egészségesek lesznek K !•— és K 2 — 

Lerakat és szétküldés! telep 
XIX 2. Hammerschmidtgasse 18. 

Szétküldés a pénz előzetes beküldése ellenében. A Chemi kő fiziio Palermo tiszteletbeli tagja 
A Szt. Péter-rend hölgypatronesae a becsületkereszttel. Szerb kir. üdv. szállító. Vi»«ontelArn-
sit óknak maga* rabatt! Főraktár Magyarorez. részére Török József gyógyszert éra, Budapest 
Király-titeza H, azonkívül kapható mindéit gyógytárban, ülatsierkereskedéaben és drogériában. 
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Amerika és Európa modern hölgyei csak 
ezen arczápoló szereket használják. A modern tudomány vívmánya! 

Ártalmatlan anyagokból készül. 
Hatása CSOdáS. Krém ára l kor. 50 fillér. Japán eljárás Szerint Púder ára 2 korona 

OIrlI 

Kötött méreg sport beítvüte, tnellétvii 
síuealerefo. libmclegitők s t b . na 

100 gyertyafény erős, óránkénti világításra 3—5 fil¬ 
lérbe kerül,nincs kanócza, bárhova vihető s semmi 
körülmenyek között fel nem robbanhat . 

Jutandó k io l tó 
megtekintheti, minden vételkötelezettaég nélkül 

(ÚIKTORin ÉS TÁRSA Bpest, VIII., kerület, Baross utcza 1. szám. 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

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

TEL l -SPORT. 
a tVÍrnet?£S„föoHONCZK COLUMBUS" 
teprcsplyafe cs„ ACHILLES " bofeaue- -

főraíz.tápa.= Naqy ratztár fóor 
mani/ozl?ató sports'íanfeófeból. , tnellétviiete, 

gy 
ROHONCZK „COLUMBUS "Korc 
ROHONC2K „flCHILLES"ÜOlCaS2lj p& 

:soia. párja 

KÖNYÚ 5 « R 
feummi csiítnáfó.HHUlNN csizma 
---- * — _ 

»C2l UTCZA 

. -

. IV.TO 
&ZAK 

i monarchia legnagyobb kocslraitára. Árjegyzék Ingyen. 

cíbbeb raktára. 
! Haskötők, lérvkötők művég¬ 
tagok:, cörcsérhariBnyák, »ií-

| lanygépek és egyéb egésiaég-
. ügyi cikkek ítélt 

Fischer Péter és Társa R.-T. 
•vfepest, Kossuth Lajos-utca 6. Telefon 95*. 
Almaltutott 1865. .-. Most megjelent képes árie« 

kfinket kívánatra Ingyen éi bérmentve küld 

ORSZÁGOS 

i C G Y K d U ^ 
(Rózsavölgyi és Társa-féle 

Bpest, IV., Sütő-u. 6/V., félem. 
A kor. havi előfizetésért O kor. havi előfizetésért 

' hetenkiat 8 kotta. « betenkint 6 kotta. 
Minden újdonság azonnal kapható I 

Házhoz Is szillltjvkl Kolctönöz vidékre li 
Tették táJékozUUt keni I 

és 
Budapest, VI., Andrássy-nt 2. 

Árlapok díjtalanul l 
Olcsó gyári árak! 
Minőség egyedülállói 

egyszerű és 
díszes ki¬ 
vitelben. 

új szabadalma¬ 
zott ágyak. 

KERTI BÜTOB 
LÓSZÖRDERÉKALJAK 
GYERMEKKOCSIK finom kivitelben. 
MÁRYÁNYMOSDÓK angol rendszerű 
SODRONYÁGYBETÉT KÜLÖNLEGESSÉGEK 
DÍSZTÁRGYAK 
FÉMTOILETTEK slb. 

M\SÁENAPI ÚJSÁG. 

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

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

Margit-szappan 
70 fillér. 

Margit - pouder 
1 K 2 0 fill. 

Rozsnyay 
Mátyás chininczukorkája 

Del! és Keduessy 
éttermei (Dunapart-korzó). 

Van _ szerencsénk i(?pn tisztelt vendégeink ezives figyelmét 
az ujonnii.il átalakított é t te rmeinkre fellmni, melyek 
továbbra is elismert szolid alapon fognak vezettetni. 
Kzeparék, kisebb és nagyobb bili helyiségek. Hazonkivüli 
rendelések, ügy mint eddig, a legpontosabban eszközöltetnek. 
DÉLUTÁN FIVE O'CLOCK TEA. 
Dálután és este 
Qu ár tett - zene! 

S/.ives pártfogást kér 
DELI ÉS KEDVESSY 

tulajdonosok. 

-fCsak hölgyeket érdeklü-h 
ELSŐ MAGYAR l Cl IGÍEZSÉCŰGYI 
ÉS TESTÁPOLÁSI CZIKKEK SZAKÜZLETE. 

r p i p i n t i Bpe»t'lv"Koro"" 
I Í L L L 1 l Herc»eg-u.l4/lCií: 

iUr.Szapáry-gdvar.) 
A czég iáját gyártmányú és külföldi kü¬ 
lönlegességei : Haskötők az összes al¬ 
testi bántalmak ellen. Eredeti párisi fű¬ 
zők és melltartők éptermetünk részére, 
valamint kiegyenlitőfüzők ferde növésUek 
számára. Cs. és kir. szab. sérvkötők. 
Egyenestartők. Hyglenlkus havibajkötok! 
Qummiharisnyák. A legkiTalóbb franczia 
és amerikai női óvszer különlegességek ! 
ÚJ l Autó Vaginái Spray. Új l Irrigato-
rok, bidek, nlamint HE tísízen betegápo¬ 
lási czikkek. — Csak szakavatott női 
kiszolgálás. — Mérsékelt és polgári árak. 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve 

Többszörösen kitűnt. 
1869-Den a magyar or¬ 
vosok és természetvizs¬ 
gálók minié vándor¬ 
gyűlésén negyven arany 
pályadíjjal jutalmazva. 
Láz ellen! 
Nem keserű!! 
Legjobb szer láz, váltó-
láz, malária ellen, kü¬ 
lönösen gyermekeknek 
a kik keserű chinin 
bevenni nem képesek. 
Valódi, ba minden egyes 
piros csomagolópapírostul 
Rozsnyay Mátyás 
névaláírása olvasható. 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszertára 

Arad, Szabadság-tér. 

íztelen 
chininből 

Jfyronghy Dénes 

Diadalének 
Ara 4 korona. 

Egy fiatat Iri nyomaiékos fellépése ez a re-
gtny, amely egyszerre felhívla szerzőjére az 
általános figyelmet. Csetelrvénye a művész¬ 
világban játszik * ff* Ssszeatközéseroel 
ét szinességivel nagy sikert aratott az iro¬ 
dalomban. 

\apnato 

Lampel T{. könyvkereskedése 
(Wodianer J\ és Fiai) r.-t.-nál 

"Budapest, Jlndrássy-úl 21. sz. 
és minden könyvkereskedésben. 

A természettudományok 
minden ágúnak haladá¬ 
sáról népszerűén, cse¬ 
vegő i,lódon tájékoztat a 

czimü kéthetenkint megjelenő ú 
folyóirat. 
Szerkeszti: Dr. Pülöp Zsigmond, 

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

"DARWN" ÉS KÉSZ AGYAK 
Saját érdekét védi, ha ezen • - : e r í w ^ A b- •"• M L - A + 
czikk bevásárlása előtt & "J e g y Z C K U R K B l 
ingyen, bérmentve) meghozatja. Óriási választék a legmegbíz¬ 
hatóbb minőségben, kizárólag élő libákról eredő, higien. tiszt, 
ágytoll s pehely ben. Meg nem felelőt kicserélünk, vajjy a pénzt 
visszaadjuk. Koczkázat kizárva.Több nyilvár ős intézet szállítói 
Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 2. szám. 

Az 
Új . B E R S O N " gummisarok 
klllinlegas g u m m i -
szfltt s b8 van bi/o-

tartósabb H ""'. 
keverékből ki¬ 
nyitva, lio<ry ez • 

mint a bőr. 

Az új „ B E R S O N " rriimmisaroljnalc pontosan 
olvan a s z í n e é s formája, mint az Un cipője 
tiörsarkánn!,-, u!a!,jannk müvúszies kivitelében rend-
Kívül e l e g á n s , minősége kiválóan t a r t ó * és 
pehelykönnyu, 

Az új „ B E R S O N " gummisarok megóvja cipő¬ 
jének börsarkát ;\x e l fer i lü lés tö l , cipőjét állandóan 
elegáns, tökéletes formájúban tartja meg és napy 
rugalmasságánál Fogva védi az Ön idegei t és hát -
gerincét. 

A számos, teljesen értéktelen versenyíryártmány-
nak cél> az, hogy a mintázás utánzásával és 
liasonhnngzásu elnevezéssel a t. c. közönséget felre-
Vozoss^. 

A valódi ui „ B E R S O N " gummisarok elegáns 
aranydobozba van csomagolva, amelyen a szó 
„ B e r s o n " világosiin olvasható. Azonkívül minden 
valódi nj Berson gummisarkon látható az itt ábrázolt 
gyári .«» n melyre különös figye-
védjogy — ^ " '"V, j ^ * * k >1 lem fordítandó. 

Kérjen határozot tan csakis ezzel a védjegygyei 
ellátott „ B E R S O N " gummisarkot. C s a k sa já t 
cipésze vagy cipőkereskedöje által erősí¬ 
t é s s é c ipősarkára és saját érdekébon utasítson 
vissza minden más gyártmányt. 

B e r s o n m ü v e k , Budapest, VIL 

M4RJGIT 
JLVJK. gyógyforrás — (Beregmegye.) 
a gyomor, belek, húgyhólyag g különösen a 
léglőszervek liurutos bán tál main ál igen jó ha¬ 
tása még akkor is, ha vénések esete forog fenn. 
Megrendelhető: EDESKUTY L . - n i l Budapesten 

és a forrás kezelésedénél Munkácson. 

, 
2 K 50 

Használata előtt Kérdezze meg orvosát, 
ajánlja-e köhögés, rekedtség, éjjeli izzadás. nehéz légies, meghűlés, a légzőszervek megbetegedésénél 
e bajok meggátlására T T 1 l O 12 O f I ^ T * O Kapható mindenütt, 
v. elmulasztására a -l U D J C i l ^ v l l ^ J f Egy üveg ára 2 kor. 5U fill. 
Nagy üveg .ára 5 K. Postán legkevesebb 3 üveg rendelhető utánvéttel az egyedüli főraktárból. 

Díana-gyógysz. Budapest, Károly-Körüt 5. 
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Szegény 
leányoli 
is ápolhatják kezeiket, arczu-
kat és bőrüket valódi Diana-
krém, Diana-szappan és Diana-
púderrel, amióta az 

fillérért kapható. Tömegesen ve¬ 
szik mindenütt a Dianát, mert 
köztudomású, hogy még gyer¬ 
mekek is Diana-szappannal mo-
sakosznak és Diana - krémmel 
ápolják kezeiket. Legények és 
leányok csak Dianát használnak 
a legkisebb falvakban is. Ezelőtt 
mindenki ártalmas glicerin, 
kremzelesz, vazelin, tejkrém¬ 
féléket használt kézéinek és ar-
czának ápolására, most már 50 
fillérért Dianát vesznek. Szeplő 
és pattanás egyedüli ellenszere. 

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

Csak 

DIAHAT 
fogadjon el. 

Kinek kell használni 
f ' • • l A* 14% l 1 "IX/l 

Erényi Ichtiol Salicilf ? 
1. A ki a test bármely részén 

víszketegségben szenved. 
2. A ki a test bármely részén 

börbántalomban szenved. 
3. A ki a test bármely részén 

kipállásban szenved. 
4. A ki a test bármely részén 

izzad. 
5. A ki az arczán, kezén, 

lábán, fején börbántalom-
ból kifolyólag viszketés¬ 
ben szenved. 

6. A ki arczán, kezén, lábán, 
fején viszketésből kifolyó¬ 
lag bőrbánta lomban 
szenved. 

7. A kinek izzad a hónalja. 
8. A kinek izzad a lába. 
Orvosok rendelik kitűnő ered¬ 

ménynyel. 
A kik börviszketegségben szenvednek, 
télen-nyáron, tavaszszal-őszszel E r é n y i - f é l e 

ICHTIOL-SALICIL-1 
használjanak.; 

~m "Erről a kenőcsről el van ismerve, hogy mint 
egyedüli különlegességi szer a saját nemében, 
tökéletesen megszünteti néhány heti 
használat után még a legmakacsabb 
börviszketegséget is az egész testén 
és s o h a t ö b b é vissza nem tér. Mindenki, 
aki börviszketegségben szenved, rendeljen Eré¬ 
nyi-féle Ichtiol-Salicilt. Eövid hasz¬ 
nálat után meg fog győződni róla, hogy ennél 
jobb szer betegsége ellen nem létezik. A v a l ó d i 
I c h t i o l - S a l i c i l már néhányszori bedörzsölés 
után teljesen megszüntet b ő r r e p e d é s t , 
börhámlást, kipállást, test- és 
lábizzadást. Szagtalan és ártal¬ 
m a t l a n szer lévén, a test bármely részén, 
sőt az arczon is használható. 

Kellemesen husit, fájdalmat csillapít, legré¬ 
gibb sebeket is szárit. 

A hol az összes létező szerek eddig nem 
használtak, ott az Erényi-féle Ichtiol-Salicillal 
biztos az eredmény: feldörzsölésnél, viszketeg-
ségnél, bőrbántalmaknál. 

Még 25—30 éves bőrbántalmakat és viszkető 
sebeket is megszüntet. 

Bármitől származó seb vagy kisebesedés és 
feldörzsölés beszáritható és tüzessége rögtön csil¬ 
lapítható. Minden kiütés 8 nap alatt elmúlik, 
bármenynyire torzítja az arczot, kezet vagy a 
test bármely részét. 

Az eredeti 'Erényi Ichtiol-
Sal ic i l» 3 koronás dobozokban csak 
a kizárólagos készitőnél kapható: 

ERÉNYI BÉLA 
D I A N A - gyógyszertára, 

Budapest, Károly-körút 5. 
(Postai megrendelések utánvétel 
mellett még aznap szállíttatnak.) 

Több mint egy mill ió köszönőlevél 
é rkeze t t a világ minden részéből . 

Ismeri 
N 

MÁR 

Diana 
grandiózus hatását ? 

Minden egészséges 
és 

minden beteg 
igazolhatja, hogy az elkép¬ 
zelhető legjobb siker csakis 

Diana 
használata által érhető el. 

iz egész országban mindenütt kapható. 

ERÉNYI BÉLA 
gyógyszerész 

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

Minden üvegnek plonilmlva kell lenni. 

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

sósborszesz BÓsborszesz sósborszesz 

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

3. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) SZERKESZTŐ 

HÓIT S Y P ÁL. BUDAPEST, JANUÁR 19, 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza II. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési f Egészcvrc 
feltételek: ( N e g y e d é v r e 

Félévre ... _ 
... 90 koronn. A •Vi'frígJrrdn'Jcáii-vnl 
_ 1O korona, negyedévenként l koronával 
. 6 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

AZ ELSŐ HÓ BUDAPESTEN. - A HŰVÖSVÖLGYI ÚJ RÓDLIPÁLYÁN. 

Jelfy Gyula fölvétele 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. szárú. 


