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és derékfájásnál, szaggatásnál, egyszóval
mindennemű meghűlésből eredő fájdalmak¬
nál a legjobb fájdalomcsillapító bedörzsölő
háziszer a «DIANA-SÓSBOBSZESZ.. Sokan
utánozzák és hamisítják

kiknek bármely okból arczu-

már ősidőktől fogva a legnagyobb
hatalmat bírja. Kunyhókban és pa¬
lotákban egyaránt uralkodik, irányí¬
totta a világtörténelmet s napjaink¬
ban is ő irányítja az életküzdelem
rugóit. Nem csoda tehát, ha a női
becsvágy csúcspontja mindenkoron
a mindenki fölött uralkodó szép¬
s é g elérésén és bírásán domboro¬
dik ki. Szépségre szert tenni, ma¬
napság tulajdonképpen már nem is
olyan nehéz. Vannak eszközök, mik
az utolsó években

kon,

ezt az egyetlen kiváló tulajdonságokkal biró,
masszírozásra, dezinficiálásra és borogatásra
legalkalmasabb DIANA SÓSBOESZESZT.Ezért
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Sreritesz/őségi iroda : IV. Vánnegye-utoza 11.
Kiadóhivatal : •
IV. Egyetem-utcza 4.

«DIANA-SÓSBOESZESZ» a csoda-háziszerek
közé tartozik. Egy biharmegyei földesúr a na¬
pokban a következő levelet irta egy főváros¬
ban lakó rokonához: Abból a híres háziszerből
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vannak és kipróbálták eredmény¬
telenül a világ összes kenőcseit,
szappanjait, szépitőszereit és bár¬
minő más czimen létező bőrápoló
czikkeit: azoknak a legmelegebb
• figyelmébe ajánljuk a valódi

jak is általánosságban az emberek, hogy a l
arattak és az egész kontinens hölgy¬
világa által legkitűnőbb és legmeg¬
bízhatóbb szépségelőmozditóknak el
vannak ismerve. Ezek a csodaszerek

kezükön vagy testükön

Egészévre _ _ 3O korona.
Előfizetési 1 Félévre
_ _ _ 10 korona.
fellételelt :
Ne(ry«lévre _ _ 5 korona.

A t \'ilttiikrónikiit-\a\
negyedévenként 1 koronával
több.

V

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
batározott viteldíj iá csatolandó.

v
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ERÉNYI

DIANAkrém, szappan, púder,

KÉRLEK ICHTIOL-SALICIL-t.
hozz magaddal 12 üveggel, mert nálunk azt
tartják, hogy «DIANA-SÓSBOBSZESZ, nélkül
nincs maradása az embernek a házban,

E mellett ezek a kozmetikai szerek,
kiválóságuk daczára bámulatosán
olcsók és ezáltal minden hölgynek
módjában áll őket beszerezni és
állandóan használni.

Nem létezik olyan foltos,
olyan pattanásos nő vagy
férfi, kinek nyolcz nap alatt
el nem multak volna az összes
fent leírt arczot és kezeket

.

x*v-*

torzító

Egy üveg tégely DIANA-krém (nap¬
pali és éjjeli használatra) K 1.50
Egy üvegtégely DIANA-kréni (<-sak
K l .50
éjjeli használatra)
Efly »«gy darab DIANA-szappaii
K 1.5O
Egy nagy doboz DIANA-pouder
szarvasbőrrel együtt (fehér, rózsa
vagy sárga s/Jnben)
K 1.5O
Kapható egész Európában agyógytárakban, drogériákban és par¬
fümériákban. Aki nem tudja saját
helyiségében beszerezni, az ren¬
delje meg a központból :

borhibái és bó'rfelhámlásai
biztosan számitok reá. Télen egy bedörzsölós a • DIANA-SÓSBORSZESZBŐL kincset
ér. Sokan összehasonlítást tettek a többi
utánzatokkal és a végén mindenki

.A kezelés egyszerű, mert csak este
lefekvés előtt használandó

pattanásnál, kihámlásnál,

pártatlanul
a «DIANA-SÓSBOESZESZ. mellé szegődött.
44 fül. üvegekben az egész országban minde¬
nütt kapható. Vigyázzon jól a hamisítványokra

felülmúlja a világon létező összes
hasonló tisztító szereket. — E g y
doboz teljesen elegendő.
Az eredeti < Erényi-lchtiol-

Saliciln három koronás dobo¬
zokban kapható.

ERÉNYI BÉLA Diana-gyógyszertára Budapest, Károly-körút 5.
Postai megrendelések utánvétel
: : mellett aznap szállíttatnak. : :

•H

Több mint egy millió köszönőlevél
érkezettbe a világ minden részéből.

Franklin-Társulat nyomdája. Budapoet, IV., Egyetem-utcza 4. szám.
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SZENDE-DÁRDAYOLGA
— Melyik kalapomat tegyem föl, Rita ? •— kán ül. Saját szavai szerint sokkal jobban mu¬
lat ott, mint a zsurokon, mert «szivesebben
szólt be Zsarnayné leányának.
Rita ott ült nagynénjóvel özv. Delmárnéval hall egy férfit okosan beszélni, mint tiz-tizenkét
a homályos szalon egyik sarkában és régi fény¬ asszonyt ostobán fecsegni."
— Ez egészen Nellára vall, — mosolygott
képek között turkált.
az ezredesné, azután elkomolyodva kissé, für¬
- Attól függ mama, hogy hová mégy?
késző tekintetet vetve Ritára, hozzátette. - - É s
— Egyleti ülésre.
— Akkor meg az a kérdés, hogy hol lesz az te Rita, te is unod a pesti társaságot?
— De még mennyire, — felelt a nyúlánk,
megtartva. Ha vclamelyik grófné palotájában,
akkor mindegy, akármilyen kalapot teszel fel, magas leány röviden s felemelkedve az ajtóhoz
az úgy sem veszi észre. Ha valamelyik pénz¬ ment, hogy felgyújtsa a villanycsillárt.
— Mit csinálsz Rita, csak nem akarsz már
báróné szalonjában, akkor meg a legszebb kaíapod sem elég szép. Ha pedig valami egyleti felgyújtani? Hagyjad még egy kicsit. Én anyhelyiségbe van összehíva az ülés, akkor meg nyira szeretek a félhomályban diskurálni.
Rita szótlanul fordult vissza, de nem ült
úgy sem érdemes elmenni, mert a többi sem
előbbi helyére, hanem az ablakhoz lépett s kezét
jön el.
- Te mindig csak bolondozol, — bosszan¬ az ablakzárra téve, homlokát reátámasztotta s
kodott a tanácsosné. — Várj csak, valami eger¬ némán bámult le az utczára, a hol egyenkint
házi Éger Árminnénál lesz az ülés. Felteszem gyúltak ki a gázlámpák.
Az ezredesné, a ki Rita minden mozdulatát
íiát a tollasat, jó?
- Persze hogy a tollasat, — hagyta helybe figyelemmel kisérte, most is komolyan és kissé
elgondolkodva nézte a szép leányt. Mert szép
Bita egykedvűen.
Pár perez múlva újra belépett Zsarnayné, volt Rita, csodálatosan, nyugtalanítóan szép.
Középtermetnél magasabb alakja majdnem fiús¬
útra készen, kalappal, kabátban.
— Jól tettem fel? — kérdó leányához for¬ nak lett volna mondható, ha telt keble és for¬
más karjai nem adtak volna nőies bájt meg¬
dulva.
jelenésének.
Hosszú, hajlékony nyakán ült a
- Ah, mammina mia, - - nevetett gyön¬
gyöző nevetéssel a fiatal leány, — te sohasem rendesen büszkén hátravetett fej, azzal a külö¬
fogsz tudni kalapot feltenni. — Ezzel felugrott nös rézfényű szőke hajjal, mely egy lágyrajzú
fehér gyermekarczot övezett. Két nagy dió¬
é igazgatni kezdte anyja fején a kalapot. ^íézd mama, jegyezd meg, ez az aczélcsatt barna szem világította be ezt az arczot, ellen¬
balra való. A tollakat meg össze-vissza borzol¬ tétben állva a rövid, kihívó, egyenes orrocskával s a kissé nagy, lágy metszésü piros gyer¬
tad a tűkkel.
- Én pedig azt hittem, hogy nagyon jól mekszájjal. Ezerféle kifejezés váltakozott ezen
tűztem fel, - - mentegetődzött Zsarnayné za- a bizarr arczocskán. Hol kihivóan pajkos volt,
hol meghatóan ábrándos, vagy macskamódon
yartan.
' Energikus metszésü, hajdani nagy szépség¬ álmos. Rita jóval fiatalabbnak'látszott éveinél.
ről tanúskodó, keskeny arczában, az a mélyen Igaz ugyan, hogy ritkán is ült Olyan kemény,
lekvő két nagy barna szem, ijedt, gyámoltalan rideg kifejezés az arczán, mint épen most, mi¬
kifejezéssel tekintett fel a kalapon babráló Rita dőn összeránczolt homlokkal nézett le az ut¬
arczába. Toilette dolgában tényleg nagyon gyá¬ czára.
moltalan volt Zsarnayné. Gyűlölte a czifra ru¬
Delmárné egy ideig szótlanul nézte a szép
hákat s csak akkor volt boldog, ha férfiszabású leányt, azután végre megtörte a csendet.
blúzban, kemény gallérral és kézelőkkel, bokáig
— Jer Rita, — monda megfogva a leány
érő ruhában órák hosszat sétálhatott.
kezét, — ülj ide mellém. Három napja vagyok
-^ Micsoda ülésre mégy, Nella? — kérdé már itt Pesten s még egyszer sem volt alkal¬
Delmárné, .feltekintve a folyóiratokból, a me¬ mam, hogy veled jól kibeszélhessem magam.
lyekben lapozott.
A kedves arczú, mintegy ötven éves úrnő
- Ohh, hát tolonczülésre, — volt a nagy, barátságos erőszakkal húzta le maga mellé a
megerőltetett, homlokránczolgatás közben adott kissé kelletlenül közeledő leányt.
felelet.
— így ni, és most mesélj nekem egy kissé
- Eh, - - szólt Rita félig nevetve, félig magadról.
bosszúsan, a kis faragott iróasztalkán heverő
Rita félig zárt szempillái alól oldalt nézett
meghívó után nyúlva, — hisz itt az áll:«Ezüst nagynénjére.
kereszt lelencz-egyesület.»
- Nincs sok mesélni való az én életemben, —
— Jó, jó, hisz az úgyis mindegy, — jegyzi feleié röviden.
meg szórakozottan Zsarnayné, keztyűit czi- No de hát nézd Rita, — nógatja a jólelkű
bálva fel kezeire, — a lelenczből úgyis toloncz ezredesné a konokul maga elé néző leányt, —
lesz. — Adieu, theára itthon leszek! — a mit- emlékezz csak vissza, mennyi mesélni'valód
sem törődve a hátramaradottak hahotájával, volt mindig esténként régebben . . . Emlékszel,
sietve kifordult az ajtón.
akkor, mikor az én szegény Mukim még élt és
— Nagyszerű ez az én Nella cousineom, még te nálunk voltál Pozsonyban és Székesfehér¬
mindig a régi, — jegyzi meg az özvegy ezre- váron. Hej, de kedélyes két garnizon is volt
desné nevetve. — De mióta lett belőle egyleti az ! Ordöngős egy kis fruska voltál te akkor...
dáma? Régebben, úgy tudom, nem igen vett Fejtetőre állítottad az egész ezredet. Akkor iga¬
részt ilyesmiben.
zán azt hittük, hogy . . .
— Nem is lett belőle olyan szoros értelem¬
Az ezredesné hirtelen elhallgatott.
ben vett egyleti dáma, a mire sem az ideje,
Rita arcza még fehérebb, arczkifejezése még
sem a tárczánk nem futja. Csakhogy megunta keményebb lett.
társaságunk, társadalmi életünk egyhangúságát,
- Igen-igen, - - egészítette ki nagynénje
ezért inkább az efféle neutrális talajon szeret megkezdett mondatát, - - tudom, hogy akkor
emberekkel találkozni, vagyis különböző társa¬ mindnyájan azt hittétek, hogy mihamarabb «jó
dalmi rétegekből összesereglő emberekkel. «Be- parthiet.. fogok csinálni. Azt hiszed, nem tu¬
szélgethetek egy csomó ismerőssel, — szokta dom, hogy mit jelent az, ha valaki, a ki rég
mondani, — s még sincs hozzájuk semmi kö¬ nem látott, azt kéri: «No, mesélj valamit ma¬
zöm.» Sokat jár felolvasásokra is. Hol az aka¬ gadról.. Ez körülbelül azt jelenti, hogy: «az
démián, hol a technikán, hol valamelyik klini¬ istenért, mondd el csak, miért is nem mentél

már rég férjhez!» Ezt akarod tudni te is Lotti
néni, nemde?
Delmárné fejcsóválva, szemrehányóan nézett
Rita arczába, melyben az a két nagy szem sö¬
téten, haragosan égett. Fehér arczát egy kis
pir vonta be. A leány így igazán veszedelme¬
sen szép volt.
— Rita, — kérdé Delmárné szelíden, — Rita,
miért ez a keserű hang ? Bevallom, hogy keres¬
tem már az alkalmat, hogy veled négyszem¬
közt beszéljek s sok mindenfélét kérdezgessek
tőled. De hidd el, nem a puszta kíváncsiság
vezet. Megengedem, hogy meglep téged, a kit
vagy hat-nyolcz év előtt mint életvidor leány^kát hagytalak el, most. . .
- Most mint savanyú vén leányt látni vi¬
szont . . . csak mondd ki bátran Lotti néni.
- Huszonnégy éves korában senki sem vén
leány még és általában a vénleányság határa
mindjobban kitolódik. De ha már benne va¬
gyok a vallatásban, hát mondd el Ritám — még
mindég nem jött el az igazi?
— Oh, Lotti néni, micsoda rettenetes ódivatú
Gartenlaube-frázis ez. Az igazi? Hát várhát
egy szegény leány az igazira ? Hát nem az-e a
feladata, hogy minél drágábban adja el azt a
sokat emlegetett mirtuskoszorúját ? És micsoda
főbenjáró bűnnek tekintik, ha egy ilyen alkal¬
mat elszalaszt vagy egyszerűen visszautasít!
A szülők hálátlanságot emlegetnek, a rokonság
szörnyűköclik. Nem gondolja meg egyik sem,
hogy micsoda lelketlenség az, egy fiatal leányt
olyan embernek a karjaiba kergetni, a kitől
esetleg fizikai undor riasztja vissza. Oh, nem
szükséges, hogy az illető nyomorék vagy vissza¬
taszító legyen. Lehet egészen normális, sőt
aránylag csinos ember, — sőt olyan ember is,
a kivel szívesen elcseveg, elszórakozik — de a
kinek még a keze érintésétől is hideg fut végig
a hátán.
- Ugy-e, ha egy férfinek csúnya felesége van,
azon mindenki sajnálkozik, de ha egy szép
asszonynak csúnya vagy vén férje van, azon
csak mosolyognak az emberek. Pedig annak a
csúnya feleséggel biró férfinak senki sem veszi
rósz néven, ha kárpótlást keres és azt a sze¬
gény csúnya asszonyt egyszerűen elhanyagolja.
De a vén és rút férjhez kényszerített fiatal
leánynál nem látja senki azt a tragikusán
furcsa ellentétet az óva őrzött hófehér leánylélek rózsaszín álmai és a rideg, lealázó való¬
ság között. Az ellentétet a költemény és regény¬
nevelte fantázia és a kínos, terhes és rettene¬
tes kötelesség között, a mely a szegény terem¬
tésnek egész jussa legyen a szerelemhez és
ételhez ?
— Miért is adnak szegény leány kezébe verset
és regényt? Miért nem kérdik inkább tőle, mi¬
kor még itt az ideje: «Válassz, — vagy eladod
magad jó drágán a legtöbbet Ígérőnek; vagy
ha erre nem visz rá a lelked, hát akkor tanulj
valamit és keresd meg a kenyeredet!»
— Nem, ezt nem teszik. Dédelgetik a felserdült
kis szépséget, mint egy halványt. Feldíszítik,
viszik jobbra-balra. Rengeteg anyagi áldozat
árán az egész háztartás látszatelegancziára lesz
berendezve. Ha aztán múlnak az évek és her¬
vad a leány s elszalaszt egy-két jó alkalmat,
akkor úgy bánik vele az egész család, mintha
valamennyiüket becsapta volna. A szerencsét¬
len huszonhat-huszonnyolcz éves teremtés las¬
sanként érezni kezdi, hogy nincsen egy csepp
létjogosultsága többé. Nincs többé helye sem
a társaságban, sőt még jóformán a családjában
sem.
- Mondd, Lotti néni, hát van a szülőknek jo¬
guk arra, hogy egy leányt úgy állítsanak be a

világba, mint a hogy engem beléállítottak . . .
Egy kis zagyva szalonműveltséggel ellátva,
tizenhat éves kojómtól kezdve ki lettem bo¬
csátva a férj vadászatra. Gyanútlanul mulattam,
tánczoltam, de ha itt-ott egy kis alkalmatlan
érzelemügy kezdett nyiladozni szivemben, azt
rögtön, még bimbójában le kelletett koppintanom. Úgynevezett «nagy szerencséi) is kínálko¬
zott nem egyszer, de — mindig roszkor. Akkor,
a mikor az ellentét az ideál és a valóság kö¬
zött mindig élesen szembeszökő volt.
— Most itt vagyok. Pénzünk elfogyott. Apa
egészsége rósz. Maholnap itt állunk szegény
mamával a legkegyetlenebb úii nyomorral
szemben.
Itt a két kezem. Szép fehérek. Körmeim is
kifogástalanul vannak manikűrözve. De nem
tudok velők tenni semmit . . .
— Oh, bár ne lett volna osztályrészem ez az
átkozott szépség! És pedig a szépség légterhesebb, legátkosabb fajtája. Az a szépség, a
melyet észrevesz a főherczeg ép úgy, mint a
gerendán szalonnázó kőmíves, a ki látásomra
összeröhög a társával. Utánam nyújtja sovány
nyakát a sarki zsidó hordár ép úgy, mint a
korzózó ficsúr. Hozzá, meg az én átkozott ele¬
venségem, a melyet minden férfi félreért és
temperamentumnak néz s melynek révén fel¬
jogosítva érzi magát mindegyik, fiatal, öreg,
nős és nőtlen, hogy megpróbálja, mehet-e tán
valamire velem?
— Egy klasszikus vonású, vagy pedig pláne
madonnaarczú leány mindezen megaláztatáso¬
kat nem ismeri. Nézik, mint egy szép képet, de
békét hagynak neki . . . (Eita elgondolkozva
simított végig homlokán és azután körülnézve
a csinosan és ízlésesen bútorozott szalonban,
folytatja.) Látod, Lotti néni, ha véletlenül csú¬
nyának szülétek vagy jelentéktelen kis penész¬
virág lettem volna, akkor szegény mama va¬
gyonának utolsó maradványait nem költjük
erre az aranyozott lomra, sem pedig czifra ru¬
hákra és drága fürdőkben való tartózkodásra.
— Ha csúnya volnék, tán már rég valami vi¬
déki yároskában tanítóskodnék. Jó fejem van,
talán még a középiskolai képesítőt is letehet¬
tem volna. Bátran nézhetnék a jövőbe, nyu¬
godt, békés, szürke vénség elé. így pedig...
— Maholnap leülhetekmonogrammot hímezni
vagy legyezőket festegetni, a melyeket azután
beküldők a Klotild-egyletbe értékesítés végett.
A szerzett pár koronán meg majd nagyban fo¬
gunk tanácskozni szegény mamával, hogy mit
vegyünk rajta: párizsit-e vacsorára, vagy megtalpaltassuk-e a czipőinket, vagy vegyek-e egy
olcsó csipkeplasztront a kopott selyemiuhám
fölé, hogy elmehessek vacsorára az öreg báró¬
néhoz, a ki meghitt — tizennegyediknek. Ne
rázd a fejedet Lotti néni. Jövőnket nem festet¬
tem sötétebbnek, mint a minő lesz.
Delmárné elgondolkozva nézett maga elé,
azután szelíden megsimogatta Rita hullámos
haját.
- Szegény gyermekem, keserűen és kemé¬
nyen beszélsz, de sajnos, igazad van. Én nem
ítélem szüléidet. Jóhiszeműleg tették, a mit tet¬
tek s mentségükül szolgálhat, hogy úgy csele¬
kedtek, mint a hogy eddig szokás volt csele¬
kedni. Nem is sejtik, hogy máskép is cseleked¬
hettek volna . . . Örülök azonban, hogy alkal¬
mam volt négyszemközt beszélhetni veled. Ügy
hozta a véletlen, hogy ép olyan hangulatban
vagy, hogy őszintén beszélsz velem. Sejtettem
ugyan, hogy helyzeted és jövőd nem lesz a leg¬
jobb, ha egyszer — adja Isten, minél később —
egyedül maradsz a világon. De én mindig ab¬
ban a hiszemben voltam, hogy anyád vagyoná¬
ból még maradt valami . . . Ha azonban így
állanak a dolgok, akkor egész bátran előállók
tulajdonképeni küldetésemmel.
- Küldetés, Lotti néni?
- Igen fiam, én küldetést vállaltam ma
gamra. Örülök, hogy előbb neked adhatom elő,
hogy azon esetre, ha az előadott ajánlatot nem
fogadod el, — a mi elég esztelen dolog volna
"gyan, — hát legalább ne legyél kitéve csalá¬
dod szemrehányásainak.
- Oh, Lotti néni, — kiáltá Rita ijedten, talán szinte van valami kövér gyárosod vagy
f
éüg gutaütött bankárod, a kinek egy tönkre¬
ment nemesi családból való dekoratív feleségre
van szüksége?
Delmárné erélyesen megrázta fejét.
Ne félj Rita, én nem foglak semminemű
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üyes propozicziókkal bosszantani. Az én aján¬
A Zsarnay-családban nagy meglepetést oko¬
latom egészen másnemű. Emlékszel még Flóra zott és vegyes érzelmeket keltett a nagy újság.
nénire ?
Zsarnaynénak, a ki minden szórakozottsága és
- Hogy emlékszem-e Flóra nénire? Nagy- fuzsitussága mellett igen okos asszony vult,
nénéirn legkellemetlenebbjére? Ahhaha, hogyne esze ágában sem volt jajgatásokba fogni, hogy
emlékezném ! A Flóra néni, a ki fürdőről-für¬ egyetlen gyermekétől el kell majd válnia. Le¬
dőre utazik, hogy visszanyerje gömbölyű ido¬ látva a nagy előnyt, a melyet a csudálatos
mait s a ki azt hiszi, hogy azokkal együtt nagynéni ajánlata Rita jövőjére nézve nyújtott,
visszanyeri elvesztett ifjúságát is. Pedig azt igen hamar beletalálta magát tehát a nagy vál¬
hiszem, azt nem igen találja meg többé.
tozásba.
- Ügy látom, te nem valami nagyon rokon¬
Zsarnay papa eleinte válogatott a különbö/ő
szenvesen emlékszel Flóra nénédre?
alkalmi pózokban, de kényelmi szempontból
- De nem ám, — hangzott az őszinte válasz. mihamarabb lemondott róluk s őszintén és lep¬
- Pedig látod Ritám, én az ő delegátusa lezetlenül örült a váratlan szerencsének, a mely
vagyok.
megszabadította öt gyermeke jövőjének gond¬
- Hogy-hogy?
jától.
- Hát hallgass ide jól. Flóra néni megkért,
- Ritának csak a keret hiányzott, csak a
hogy tekintenék körül az ő számos unokahuga kertit, — perorált az elegáns öreg úr a vacso¬
között s annak, a ki nekem legalkalmasabbnak ránál. — Meglátjátok, ha meg lesz a keret, ak¬
látszik, adjam elő az ő ajánlatát. Flóra néni kor mérhetetlen chanceai lesznek. Mérhetet-leugyanis egy unokahugot keres, a ki vele utazna, he-he-khkhkhk, — a mondat vége, mint rende¬
vele élne, egyszóval szinte mintegy a saját gyer¬ sen, erőltetett, öreguras köhögésbe fűlt bele.
mekét pótolná nála.
A következő napok a legfontosabb kérdés¬
- Mondjuk, a társalkodónéját, — veté közbe nek, a toilette-kórdésnek voltak szentelve. Épen
Rita keserű gúnynyal. - Valószínűleg már kora tavasz volt. Toilette-kérdésekre a legkriti¬
nem tartja ki nála egy sem, hát az a megoldás kusabb idő. Gondot ad az még annak az aszjutott eszébe, hogy ezentúl inkább egy vagyon¬ szonynak is, a ki bőven költhet, mert félnie
talan unokahugon tölti ki majd változó han¬ kell, hogy elhamarkodva választ és a divat
gulatai szülte szeszélyeit. Az eszme pompás. esetleg egészen máskép alakul ki, mint gon¬
A társalkodónő felmondhat. Összepakkolja kis dolta. De hát még mennyi fejtörést okoz an¬
kofferjét és ajánlja magát. A szerencsétlen nak, a ki mint Rita, igen csekély összegből
kénytelen előállítani sokféle követelményeknek
niéce — nyel és marad.
- Nézd Rita, ne beszéld bele magad abba, megfelelő garderobeját.
A téli saisonra könnyű valamit összeállítani.
hogy túlsötéten láss mindent. Nem tagadom,
hogy vannak a világon jóval kellemesebb egyé¬ Minden házban van egy skatulya, tele szalngnek, mint Flóra néni, de azért azt hiszem, ha gal, csipkével, a melyek segítségével fel leltet
ügyesen fogsz hozzá, hát egészen jól ki tudsz ujítgatni, frissíteni a kissé fáradt estélyi ruhá¬
majd jönni vele. De te tulajdonképen még végig kat. A hova pezsgőcsepp esett, oda hamarosan
sem hallgattad az egész propozicziót. Az illető inkrusztál az ügyes kéz egy pár medaillont.
niéce, azon esetre, ha meg tudja nyerni Flóra A hol fesleni készül a gyönge selyem, ott voilitetszését és nála marad haláláig, öröklendi rozni lehet a derekat egy kis selyemmouszelirí¬
nál. A jótékony esti világítás megkegyelmez
egész tekintélyes vagyonát.
- Oh, oh, — jegyzé meg Rita kissé gúnyo¬ minden apró toiletteswindlinek.
De a tavaszi nap — a kegyetlen, világos sárga
san mosolyogva, — Flóra tant öröksége. Nincs
egy rokona sem, se távoli, se közeli, a kit félre nap - - megkívánja az egészen korrekt öltö¬
ne vont volna valami sarokba, hogy nagy titok¬ zetet . . .
Rita a nagy komissziózásban, tanácskozás¬
ban megsúgja neki nagy körülményességgel,
hogy ő lesz az egyedüli és általános örököse... ban, próbálgatásban majdnem megfeledkezett
És alapjában véve — tévé hozzá Rita egy kis arról, hogy búcsúlátogatásokat is kellene ten¬
szünet múlva, — Flóra tant propozicziója tu¬ nie. Ha anyja nem figyelmezteti rá, hát eszébe
lajdonképen mit jelent? Legjobb esetben tíz- sem jut. Ritának a sok keserűségtől, hiábavaló,
tizenöt évi rabságot s igen kétes jövőt. Nos, kicsinyes küzködéstől, apró csalódásoktól anynyira eltompulta lelki világa, hogy hijján volt
nincs igazam?
Delmárné komolyan nézett az elkeseredett minden baráti ragaszkodásnak.
Alig hogy elhatározta magát nagynénje aján¬
szép leányra.
latának
elfogadására, máris — a nélkül, hogy
- Sötét szemüvegen nézve, tényleg körül¬
öntudatára
jutott volna, — levált róla minden,
belül így áll a dolog, de gondold csak meg,
a
mi
jelenlegi
környezetéhez kötötte. Igaz
mennyivel jobb vagy fényesebb az a jövő, mely
ugyan,
hogy
nem
is fűzték valami különösen
reácl vár, ha Flóra tant ajánlatát visszautasí¬ erős szálak sem rokonaihoz,
sem barátnőihez.
tod? Magad mondtad, hogy édesatyád egészsége
Tulajdonképen barátnői nem is voltak, csak
gyenge; nem gondolod, hogy édesanyád egye¬ inkább kortársai, a kikkel együtt nevelkedett s
dül könnyebben megél majd a penzióból, a kik vagy férjhezmentek, vagy nagyobbrészt,
mintha ketten volnátok? Azután tegyük fel, ép úgy, mint ő maga, a vénleányság határáig
hogy tényleg te öröklöd a vagyont. Nem csá¬ értek s kezdték keresni helyöket a világon.
bít a gondolat, hogy minő gondtalan életet
Rita, mikor megkezdte búcsúlátogatásait,
szerezhetnél vele anyádnak?
meglepetve vette észre, hogy az a rövid két
Rita keskeny kezébe hajtva fejét, gondolkozott. hét, a mely alatt a távozás gondolatával fog¬
- Erre nem gondoltam, Lotti néni. Ignzad lalkozott és megbarátkozott - - belsőleg már
van. Ha nem is számítok az örökségre, de leg¬ mennyire eltávolította környezetétől.
alább megszabadítom szüléimet az én költséges
Oly kicsinyeseknek találta barátnői és isme¬
személyiségemtől. Mama szegény majd egészen rősei apró érdekeit. Oly végtelenül unta azt a
máskép rendezheti be az életet. Jobb lesz . . . sok roszakarattal és kevés szellemmel előadott
jobb lesz úgy . . . — A szép leány sóhajtva agyoncsépelt pletykáikat, hogy egyszerre csak
horgásztatta le fejét, de egy pillanat múlva azon vette magát észre, hogy aligha létezne
újra felkapta. - - É s ugyan mikor kell mar l
számára nagyobb csapás, mintha nagynénje
rukkolni ?
egyszerre csnk megmásítaná szándékát s ő
Delmárné elnevette magát.
kénytelen volna itthon maradni, szembe nézve
— Látom, fejest akarsz beleugram. l lóra a kilátástalan szürke jövőnek, ebben a szinte
most. ép Bécsben van. Ott találkoztam vele és stagnáló, megszokott társaskörben . . .
vállaltam magamra a kényes megbízást, ki¬
Ezen gondolat szinte lidércznyomásként ne¬
zárólag csak azért - - mert reád gondoltam. hezedett lelkére, midőn pár nappal elutazása
Úgy egyeztünk meg Flórával, hogy e hó vegén előtt egy búcsútheára hivta egyik barátnője.
ismét felmegyek Bécsbe a kiválasztott niéceel Samberg Agatha részint a távozó Rita tiszte¬
együtt. Azután én hazautazom, ő pedig tovább letére, részint a saját alapítványi hölgygyé való
folytatja védencével szokott nomád életét.
kinevezését megünneplendő, egy nagyobb theára
— Mfg egy kérésem van Lotti néni. Kérlek, hivta össze ismerőseit.
légy szíves és közöld te szüleimmel elhatáro¬
A társaság legnagyobb része Rita korában
zásomat.
és főleg Rita korán túl levő leányokból állott,
Legnagyobb örömmel, — szólt Delmárné kiknek erőltetett vigsága, fiataloskodó csicsergése még sohasem tűnt fel Ritának ennyire
kezét nyújtva Rita felé.
ellenszenvesnek, szinte megszégyenítőnek.
— De még ma.
— Még ma, — felelte Delmárné s komolyan,
(Folytatása következik.)
elismerőleg nézve Rita arczába, erősen meg¬
szorította a kezét.
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VASÁRNAPI ÚJSÁG.

A MARGITSZIGETRŐL.

AZ ÚJ VIZTORONY.

PARKRÉSZLET.

Egy fanatikusán nyughatatlan és tevékeny
elméjű ember, a néhai gróf Keglevich Istváné
ez a mondás:
- Isten azért teremtette a földet, hogy az
embereknek legyen min tovább dolgozniuk.
Minden természeti szépség egy-egy föladat a
szépet alkotó, fölhasználó és kidiszítő emberi
munkának.
Ha ez a mondás igazság — a mint hogy
kétségtelenül nagyon sok szép igazság van
benne, - akkor a mi bűbájos paradicsomkertünk, a Margitsziget egyike a legnagyobb
föladatoknak, a melyeket az alkotó emberi
munka az alkotó természettől kapott. Mert a
legszebb gyémántot kell a legszebben csiszolni,
hogy tüzelő pompája méltó teljességben érvé¬
nyesüljön és a Margitsziget bizonyára egyike
a természeti szépségek leggyönyörűbb ék¬
köveinek.
A mi már most az emberi munkának a ter¬
mészettől kapott anyaghoz való kötelességét

illeti, nincs mit restellenünk rajta, ha ez a
föladat még nem is lenne egész terjedelmé¬
ben teljesítve. A Margitsziget ma Budapest
kincsesházának talán leggyönyörűbb ékszere.
De csak egy jó félszázaddal ezelőtt is, ennek
a drágaságnak — még a gazdája se volt meg.
A széles Duna által elválasztott, se egymás¬
sal, se a szigettel össze nem kovácsolt két nem
nagy város: Buda és Pest egyikének se volt
szüksége, nem is lehetett igénye olyan feje¬
delmi ékességre, a milyen a mai formájában
is a Margitsziget. Ehhez kicsi is, szegény is
volt mind a kettő.
De a mit induló fejlődésük zsenge gyermek¬
éveiben már egyesülten is alig tudtak volna
megcsinálni, megcsinálta a szeretetnek és az
áldozókészségnek fejedelmi arányaival a dicső¬
séges és áldott emlékezetű József föherczeg.
A Margitsziget díszben, fölszereltségben, pom¬
pában lehet, bizonyára lesz is még sokkal
szebb, mint a milyen mostan: de e tökéletes

kivirulásának képe nem lehet olyan messze és
annyira más a mostaninál, mint a mennyire
mássá varázsolta a legmagyarabb főherczeg
annál, a mi — azelőtt volt.
Ha tehát a Margitsziget még most is ad
anyagot - - mint egy milliós nagyváros az
egész világon páratlan tündérkertje — egy fej¬
lesztő programm tervelgetésének, ezen nincs
mit csodálkozni. Hiszen még néhány évtized¬
del ezelőtt is épített dísze alig volt más a
szigetnek, mint — a romok és a mi épület
ma van rajta, a legtöbb a legújabb idők alko¬
tása.
A Margitszigeten tehát állandóan nagy mun¬
kát folytat: építésben, átalakításban, rendezés¬
ben gondozó gazdája: a Közmunkatanács és
a hányszor az éledő nyár kiviszi a főváros
közönségének megszámlálhatatlan ezreit Isten¬
nek e mosolygó, bűvös földdarabjára, mindig
találnak rajta új díszt, új érdekességet, új
gazdagodást.

ARANY JÁNOS TOLGYEI.

ÓRIÁS KŐRISFA A VIZTORONY MELLETT.
RÉSZLET A KERTÉSZETRŐL. - A RÓZSÁKRÓL LESZEDIK A TÖVIST.

Balogh Rudolf fölvételei.

A M A R G I T S Z I G E T R Ő L . - Balogh Eadolf fölTétolei.
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ERDŐRŐL ERDŐRE.
IRTA BÁRSONY

ISTVÁN.

Ügy el volt foglalva ezzel a munkájával,
Június volt és a g - i erdőben cserkésztem, feléje böktem a puskám csövével, nemhogy
eltérült volna, hanem puffadt testét felfújta és hogy még az ostorát is elejtette meglepetésében,
őzbakra.
A mi vadásztörvényünk nagyon mostohán vartyogott valamit, mintha szidna. Ha tudtam a mikor rákiáltottam: • - adj isten jónapot!
Az ember megállott s felém fordult. Koha
bánik el ezzel a gyönyörű állattal. Április el¬ volna, hogy az erdészháznál elég spiritusz van,
sejétől a következő év januáriusának a köze¬ akárhogy is hazavittem volna. De ennek a életemben sem láttam ilyen birka-ábrázatot. A
péig szolgáltatja ki a vadászoknak, a kik ez békának legalább másfél liternyi kellett volna, szeme kidülIsdt, az álla leesett, a szája tátva
alatt a kilencz és fél hónap alatt folyvást lő- hogy beléfullasszftm. És aztán - - hátha út¬ maradt.
közben megevett volna ?!
- Kend a kondás- úgy-e? - - Nem mond¬
dözhetik.
hatná meg barátom, hogy merre jutok legha¬
Megint
rátévedtem
egy
vadváltóra,
a
mely
Ámbár a cserkészet! idő csak estefelé kez¬
dődik, a mikor az erdők vadja már mozog: ép olyan csalóka volt, mint az első. Vezetett marabb a tölgyes vágásba? - - Látott-e kend
én délután négy órakor elindultam az erdész¬ egy darabig, aztán eltűnt előlem; de ahol az arra jó őzbakot?
A kondás most már levette a kalapját. El¬
házból, hogy az árnyas lombfák sátra alatt ösvénye csupasz talajon vitt át, ott akkora
a
legnagyobb
meztelen
csigák
mászkáltak,
mint
kezdett
motyogni furcsa asztmás akadozással,
élvezzem az isteni szellőjárást.
esik. Egynek-egynek a feje volt olyan nagy, mint a kinek nincs elég lélekzete.
Egy kanyargó ösvényre tévedtem, a melyen mint a hüvelykujjam felső izülete. A testök
Igenis őzet, . . . azt én most nem lát¬
csakhamar átengedhettem magamat annak a tarkázatát pedig megirigyelhették volna a boák
tam, . . . de ott van őz, - - van, - - arra van
képzelődésemnek, hogy vadonban vagyok, a és a pitronok, a melyekre foltjaikkal emlé¬
a vágás, ni, - - arra!
hol az ősbozót közt csörtetek keresztül, bizony¬ keztettek.
Mutatott a kezével, kétszer i s ; meglpbálta
talan irányban. Tudniillik az «ösvény» tu¬
Odakint, a szabadabb világban, hemzsegett a kalapját, arrafelé. És a mikor elvégezte, ak¬
lajdonképen jól letiport vadváltó volt, a mely
volt a mindenféle madár. A magas nyárfákon kor köszönt vissza: jó napot adjon isten.
beljebb elágazott és végül úgy elmosódott, hogy
sárgarigók fuvoláztak; mintha a szél vittehiába kerestem a folytatását. Legjobbnak tar¬
Ezzel ugyan nem volt mit tovább beszél¬
sodorta volna őket, úgy lendültek át egyik
tottam tehát, ha egyenes vonalban haladok
getnem.
Meglátszott rajta, hogy az egész éle¬
fáról a másikra és aközben édes lágy kér¬
mindaddig, a míg út, vagy járt ösvény nem
dezősködő hangon szólongatták egymást. A tét itt tölti, az erdőn, és csak a disznaival
keresztezi a bolyongásomat.
vadgerlék szerelmesen gurrogtak; azíán csattogó társalkodik. Nem is sokkal különb volt az ér¬
Csakhogy ez az «egyenes vonal» nagyon is íves röpüléssel köröztek a levegőben, úgy ud- telme azokénál. Épen csak, hogy mondjak va¬
szeszélyesen vezetett a minduntalan utamat varolgattak a párjuknak. Az erdő madárhangjai lamit, megkérdeztem : hogy vannak a malaálló bokrok között. Annyi bizonyos, hogy soha elfogyhatatlanok voltak. Pintyőke, czinke, vörös¬ czai? látom, elég szépek.
életemben sem igyekeztem görbébben, ösmeret- begy és feketerigó dalolt, fütyölt, zenélt a
Bólintott. Elég szépek, ismételte és folyvást
lon czél felé. Emitt egy ledőlt fa téritett el maga módja szerint. Itt ellenben, ebben a vad szemmeresztve bámult rám, mint a ki embert
oldalvást, a melyet meg kellett kerülnöm ; sűrűségben, csak egy pár sólyom vijjogott, meg sosem látott. Oldalogva húzódott az eközben
amott árkos mélyedése volt a talajnak, a mely¬ a korhadt fatönk mögül röppent ki egy kis arrább vonult négylábú család után. A kocza
nek medenczéjében seprősűrüséggel folyt össze ökörszem, a melynek halk, recsegő-perregő nyilván nem szerette az <ddegent», mert elő¬
a bozót; inkább újra kerültem egyet, csakhogy czinczérhangját hallottam egy darabig; azután lem nógatás nélkül is ment-ment.
bele ne kelljen gázolnom az embermagasságu még azt sem.
A bolyongással sok időt vesztettem és most
csalán-dsungelbe.
Egyszer nagy robaj támadt előttem a bo¬ már jó lett volna a tölgyes vágásnál lennem.
A tévelygés kissé türelmetlenné tett, .s ám¬ zótban. Ott szarvas fekhetett s most a csör¬ Ott hagytam a díszes társaságot és sietve igye¬
bár attól nem tarthattam, hogy eltévedek, tető bolyongásom felriasztotta. Megállottam, keztem arra, a merre a kondás mutatta volt,
mégis csak sokkal jobban szerettem volna már hallgatództam. A szarvas is megállott. Nagyot hogy menjek.
kint lenni a helyenkint áthatolhatatlan labi¬ böffentett, mintha ijeszteni akarna és elkezdett
Elég szerencsésen jártam, mert minden na¬
rintból, a melynek még nádas részei is voltak. az első lábával dobbantani. Tehát tehén volt.
gyobb nehézség nélkül kijutottam a nagy er¬
Bárcsak már elérném a széles erdei nyilast — Még pedig bizonyosan borjas tehén, a mely dőből és íme, csakugyan ott terült előttem a
sopánkodtam magamban - - milyen remek pá¬ most a gyerekéért aggódik s a közeledő el¬ keresett vágás . . . azaz hogy, ördögöt, - - de¬
zsiton mehetnéi ott végig a vágás felé, a hova lenséget szidja, riasztja, a figyelmét magara hogy is a kerexett; hisz ez nem tölgyes, amúgy is el kellett jutnom a cserkészetemen. vonni igyekszik. A mikor arrább mentem, a ez itt valami összevisszaság, sok nyár, sok kő¬
Egyelőre nem volt mást mit tennem, mint szarvas tovább futott; mind távolabbról hallot¬ ris, kányafa, akácz, szil, minden; csak tölgy
abban reménykednem, hogy ez a zavaros tam nyers, erős, röffenésszerű hangját, a mely nincs itt.
«bokrászásoma majd csak véget ér; hisz örökké a fiának is mondhatott most annyit, hogy:
Akkor hát megint rossz helyütt járok.
nem tarthat. Csak legalább azt tudnám: hova meg ne mocczanj; el ne áruld magadat; lapulj
Hogy a menydörgős menykő üssön a buta
meg
ott,
a
hol
vagy!
Nagyon
kicsiny
lehetett
lyukadok ki.
kanászába!
még a borjucska, hogy az anyja nem vitle
Az erdészház felől, immár jó messziről, el¬ magával. Ha együtt lettek volna, akkor a te¬ Most mit csináljak? merre forduljak? Ki
tudja, hova tévedtem és milyen messze vagyok
hatolt hozzám egynémely nesz ; — hol a kutya hén hallgatva szökött volna.
a tölgyestől?
ugatott - - hol a libák gágogtak; - - megannyi
Még vagy egy negyedórát bujkálhattam így,
útbaigazítás volt az, csakhogy - • visszafelé.
Kiabálni akartam, hátha a kondás idejön
Azt megállapíthattam belőle, hogy merről jöt¬ előre-előre, a mikor megütötte a fiilemet va¬ és aztán jobb irányba igazít. De a milyen os¬
tem. De azért arra is adott valami tájékoz¬ lami ösmerős hang. Malaczok kornyíkáltak, toba, mit törődik ő én velem ? ha hallja is a
tatást, hogy merre menjek; minthogy épen mint a mikor az anyjoktól enni kérnek.
kiáltásomat, nem j ö n ; a malaczait sem hagy¬
Vaddisznó itt nincsen s aztán a vadmalacz hatja ; én meg a nagy zajoskodással csak
az ellenkező iránynak tartottam volt.
Mentem mendegéltem, csakúgy találomra. nem :s ilyen zajos; - - annak már a vérében nyugtalanítanám az erdőt és elrontanám még
A bokrok közt fülledt volt a levegő s az van a rejtőzés vágya, a fölösleges nesz-okozás azt az esélyemet is, a mit laliín tartogat szá¬
momra Diána istenasszony.
erőltető csörtetéstől csakhamar megizzadtam. kerülése.
Akkor hát nem is lehet más, mint a kon¬
Homlokomról, nyakamról patakzott a veríték
Eh ! próbáljunk szerencsét; bízzuk magun¬
s annak a párázata hozzám csalogatta a pi¬ dás, a malaczos koczákkal.
kat a jó sorsunkra, az úgynevezett véletlenre.
No, ennek megörültem. A kondás könnyű
henéséből felzavart temérdek szúnyogot. A
Cserkésző út itt sehol sem volt; ellenben jó
mikor egy-egy csalánbokrot megrezditettem, szerrel útba igazíthat. Minden eddigi bajomat széles, gyepes szekércsapás vitt keresztül a
valóságos szunyogfelhő szállt fel róla, s a kis feledve, jókedvvel igyekeztem a malaczok rö¬ fiatal erdőn. Azon legalább nem lehet újra el¬
vámpírok hada azután bosszúálló dühvei esett fögő sivalkodásának az iránya felé.
tévednem. Elhatároztam magamban, hogy nem
Az erdő is mintha ritkult volna; már nem rontom a hangulatomat bosszankodással; hisz'
nekem. Csíptek-martak, s hogy elűzzem őket,
motólaként járt a kezem folyvást. Egyre csap¬ volt olyan nehezen járható. Az indás szeder akárhol vagyok is, az erdő mindenütt szép és.
kodtam magam körül és ideges ügyetlenséggel kevésbbé akadályozott a lépésben. Inkább a vadászszerencsém is mindenütt akadhat.
pofoztam agyon a rám telepedő szúnyogokat. vadkomló terjedt itt el és gyönyörűséges sát¬
Még a fiatal kőrisfák rücskös derekában
Kgy szó, mint száz, élveztem az erdőt, az is¬ rakat borított egynémelyik bokorra.
is gyönyörködtem. Elég ritkán állottak egymás
teni júniust, a nyár elejét, a virágokban bőMég egy kis hajlaton kellett átmennem és — mellett s jól közéjök lehetett látnom. A messzevelkedőt.
megpillantottam, a kit kerestem - - az előttem látómmal végigvizsgálgattam az egész távlatot
Idöközönkint mindenféle más mulatságom terülő erdei tisztáson egy ember noszogatott- és beértem azzal, hogy a pompás nagyító
is akadt. Ráléptem egy kígyóra, a mely pilla¬ terelgetett egyetlen egy szép nagy göndörszörű üveg milyen közel hozza hozzám a bokrokat,
nat alatt a lábamszárára tekerődzött; vízi sikló mangolicza-koczát, féltuczat malaczával. A ma¬ amonnan, belőlről.
volt az istenadta, tehát nem ijesztett meg más¬ laczok csakugyan éhesek lehettek, mert min¬
Hallgattam az örvösgalamb panaszos bu¬
sal, mint azzal a különös érzéssel, hogy kigyó denáron meg akarták állítani az anyjokat és rá gását, örültem a csacska feketerigónak, a mely
akarták bírni, hogy feküdjék le nekik, hadd
ölelget.
szophassanak. Döfködték a tőgyét, sírtak kö¬ surrogva röppent beljebb előlem. Az úton né¬
Találkoztam egy varangyos békával, a mely rülötte, a kocza már engedett volna a zakla¬ hol akkora cserkeszfű nőtt, hogy még a térdem
akkora volt, mint a kalapom. Ennek meg a tásnak, de a kondás, a ki a sarkában volt, is harmatos lett tőle. Itt bizony nem sok sze¬
szörnyű nagyságától irtóztam meg. Úgy me¬ nem törődött a malacz-nyafogással, csak haj¬ kér járhat.
resztette rám a szemeit, mintha meg akart volna totta a koczát; csöndesen piszkálgatta s az
Nekem való vadat sehol sem vettem észre;
babonázni, és a mikor hosszas tanakodás után ostorával meg-meglegyintette.
mindössze is néhány nyúl jött volt ki az útra
és ott máj szólta a füveket; két lábra állottak,
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füleltek, egymást kergették s előlem vala¬
mennyien elmenekültek.
Kissé egyhangú volt a mulatságom ; de a
felséges erdei illatok s a változó képek kár¬
pótoltak. Én persze, azt is változó képnek tar¬
tottam magamban, ha az út kanyarodásánál
a sok fiatal fa közül egy girhes vén törzs nyúlt
fel, a melyről az ott leskelődő lomha ölyv
riadtan szállott arrább.
Ki tudja, meddig bóczorogtam volna így a
leszálló este folyamán, ha a mikor mar kezd¬
tem megelégelni a sok hiábavaló sétát, elém
nem toppan egy puskás ember, a kinek a
tarisznyaszijján ott volt a hatósági pléhbizo•nyítvány arról,, hogy ő felesküdt erdcíőr.
Félvállról köszönt is nem is és gyanús felsőbbséggel állított meg: — mit keres itt az úr '.'
- Hm, hogy mit keresek itt? - - őzbakra
cserkészem, ha tudni akarja.
- Az baj, - mondta az emberem, fölé¬
nyesen - - tessék velem jönni.
- Hova az ördögbe menjek én magával ?
kérdeztem csudálkozva és nem minden meg¬
döbbenés nélkül.
- Hát be, az erdész úrhoz. Mert itt nem
szabad ám vadászni.
Elfojtottam a, mosolygásomat. - - Ez nagy
tréfa lesz, gondoltam magamban;
úgyis
hiába volna már a további «cserkészet" ; -
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isten neki, «bekísértetem." magamat ezzel a
vadőrrel, legalább haza vezet.
Ijedtséget tetettem.
- Nem szabad itt vadászni? - - Azt én
nem tudtam, kérem.
- Hja, az nem ok; - - csak tessék velem
jönni.
Olyan fontoskodó arczot vágott, hogy majd
elnevettem magamat. De mit tehettem én ? Szót
fogadtam és mentem. Még pedig, hogy a tréfa
annál sikerültebb legyen, tehát - - elölte, mini
a kit «visznek".
Nem is tartott olyan sokáig s mar látszott
az erdőszélén egy ház. De abban nem (ismer¬
tem rá az én erdészbarátom házára.
Hol vagyunk? kérdeztem meglepetten.
- A k—i erdész úrnál, fülelt u vadőr c's
folytatta: tessék csak igyekezni; az érdes/ úr
épen ott van n i ; amott látom.
Most mar igazán elhűltem. Egyszerre meg¬
ért ettem mindent. Ilyenformán én csakugyan
a tilosban jártam, ámbár igazán ártatlanul.
Szerencsémre a k—i erdész jóbarátja volt
a g—i-nek és tudott már arról, hogy vendége
vagyok a kollegájának.
Az lett a vége, hogy a vadőrt megdicsértük;
jó borravalót kapott; magam pedig pompásan
megvacsoráltam új ösmerősömnél, a kinek
szegről-végre elmondtam a tévelygésemet.

A mikor a kondásról beszéltem neki, fel¬
kiáltott: — tyűh, hisz' épen most estefelé
kaptam értesítést G-ből, küldöncz útján, hogy
a pajtásom malaczos koczáját ellopták. Valami
elcsapott kanász hajtotta el a kert alól, a míg
a kondásgyerek valamiért bent járt a háznál.
A gyerek látta is azt az embert ott ólálkodni
és elmondta, hogy milyen.
A Bzemélyleirás egyezett.
Én hát ilyformán a tolvajjal találkoztam
az erdőben, a ki azért lehetett ligy meghökkenve,
a mikor meglátott, mert azt hihette, hogy
puskával kergetik.
Kép/élni lehet, milyen megkönnyebbülten
vonult tovább a malaczos koczával.
Viit-soni után kocsin ken'iltein vissza G-be,
és megvittem a h irt a tolvajról is, a kinek
egyelőre csak bottal üthették a nyomát.
Dó az én eltévedésem legalább nrra volt
jó, hogy a/ irányt megtudtuk, a merre a ko¬
czát elhajtották.
Harmadnapra meg is került a kocza, de a
malaczok nélkül. Azokat a tolvaj-kondás egyenkint elvesztegette volt, potom pénzen.
Azóta a sz - i börtönben elmélkedik arról,
hogy lopni csak a spártai elvek szerint al¬
kalmatos.
Tudniillik úgy; hogy: meg ne tudják.

TÚ L A FÖLDÖN.
Pár röpke pillanat
8 már messze elmarad
A hitvány rög alattam.
lm, gépem szárnyra kel
Fel a magasba, fel,
Előre, szakadatlan.
Tűnj el, tűnj el, bilincsverő
Kegyetlen í'ölderő !
Egymásután törpülock el
A mélyben a gyári kürtők,
Ezernyi vérezö kebel
Jaját az egekbe küldők ;
A város hullámzó köre
Egy pontba húzódik össze,
Mit a távol sűrű köde
Fátyolköpenyével föd be.
Mohón szívom magamba
Az üde, tiszta léget,
Hová a föld salakja,
A lomha, föl nem érhet;
Gyors szárny ragadja tebtem
Előre, mind előbbre,
Gyors szárny ragadja lelkem
Sosem látott mezőkre.
Szabad vidék felett
Repül a gép,
Oly hívón integet
Felém az ég:
«Ha szárnyad felkötötted,
Csodás madár,
Maradjon is mögötted
A szűk határ!»
Száguldva hasítom a lég birodalmát,
Hol zajt alig ütnek a játszi habok,
Mik halk susogással az égbe ragadják
A géppel együtt a gondolatot.
Lent hagytam, úgy érzem, a földön űz embert,
A testi bilincs lehullt idefenn,
Utánam iramlani bús hada nem mert:
Hol föld nincs, ottan a bú idegen.
Egy völgy felett repül
A gép tova
És ím, mindenfelül
Szél ostora
Csapdossa, verdesi,
Míg ütleggel teli
Húzódik míud alább.
Ne rettegj, gyáva báb!
Emelj büszkén fejet!
Hisz úgyse bír veled
A fergeteg.
De újabb szélvihar
Kapaszkodik beléje,
Hogy zúgó szárnyaival
- Égy, kettő !
szertetépje.
Világ, isten veled!

Szépségedet
Soká aligha látja már szemem,
Ügy erezem.
Hogy reszket, hogy recseg
A gyönge gép!
Menten széjjel reped !
Elég! Elég !. . .
. . . Ne még, ne még, Halál!
Ki irgalmas valál
ütt lenn, a mélybe',
Rózsás felhők felett
Kóválygó testemet
Ne vesd, ne vesd
A sír ölébe !
Rózsás felhők felett
Kóválygó lelkemet
Ne küldd az égbe!
Halál, ó, hála néked!
Kijátsztum az ádáz forgatagot,
Büszkén hasítva a léget
Most újra úr vagyok.
Amott a hegytető
Daczczal néz szembe vélem,
De nálam az erő,
Melylyel csúcsát felérem.
Elég egy mozdulat,
A kormányt megragadom
S bátran török utat
A szirtölelő felhőfalakon.
Sebesen repülve jönnek a fecskék
Egyenest nekem;
Az ördögi gépet észre se vették,
Most hirtelen
Félfordulattal odébb kerülve
Riadva merülnek a végtelen űrbe.
Tul sártekéjén, fent, fent
Fölismerték az embert.
A sfiríí ködön át magas erdő
Faserge mered felém,
Fejével az égbe törekvő,
De számba sem veszem én,
Tul rajta czélom,
Az ígéret földje iát
Mosolyogva kaczéran,
Pár röpke pillanat s megint
Tied leszek, bilincsverő
Kegyetlen földerő!
Száll, száll lassan lefelé a gép,
A lég pár percznyi röpke királya
Orjás madár alakjakép
Két szárnyát messze kitárva.
Egymásután bukkannak elő
A mélyben a gyári kürtők,
Ezernyi vérezö
Kebel jaját az egekbe küldők;
A város, e parányi pont,
Hullámzó körbe tágul

S a ködborított mély titok
Kiliámozódik fatyolábul
És szállók a géppel mindig alább,
Leértem a földre, megvetve a láb.
Amulva tekintek fel a magasba,
Hova röggyiilölő erő ragadta
KI zsarnokátul a szolgát.
l'ár perczel előbb még
E lomha, nehéz test hol járt?
Sose látott úton, a fold s cg
Közötti végtelen űrben,
Hot mindenünnen
Ezerkaru vész fenyegette
Leteperni a lázadó idegent,
Kit balga vágyteli mersze
Nyugodni nem engedett ideleut.
S körüllebegnek a véres árnyak,
A vakmerő ostromlók árnyai,
Kik egykor, mint én, szinte vágytak
Felhők hónába szállani.
Sirató jajok moraját
Hallom felzúgni a néma csendben
S mardosni kezdi lelkem a vád,
Hogy öröklött lánczaim levetettem
S mint anyja ölébe a csintalan gyermek,
Kit künn idegen kezek fenyegettek,
Anyaföld, bünbánva menekszem öledbe:
Szeretlek, védj te is áldva, szeretve!
De míg áléivá pihentetem
Bágyadt testem, lezárva szemem,
Titkos csábhang ébresztgeti lelkem
Gúnyolva, feddve, bátorítva:
• Gyönyör nincs, nincs, csak a küzdelemben.
Mit ér, ha semmise háborítja
A megszokott, a renyhe nyugalmat?
Ki szürke, színtelen életet él,
Soha nem remél, sose fél,
Jaj annak! jaj annak!»
S mindegyre feledteti vélem e szózat
Sötét képét a rideg valónak.
Az égre tekintek, a végtelen égre,
Hol csillag csillag után gyulád ki
S az örök Mindenség isteni fénye
Hivogatóan serkent nyomába haladni.
Izgalmak perczei,
Hová levétek?
Keresi, nem leli
Nyomotok a lélek.
Mi rémület hadávtxl
Tört mélyibe nem rég,
Most játszva lengi által,
Mint báj teli emlék.
Az ég oly tiszta, szép, felhőtlen,
Szellő lehet alig hogy erezem;
Valami ott fenn egyre, egyre i n t . . .
Holnap, ha élek, fölszállok megint!
Szabados Ktle.
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SZÍNHÁZAK.
VISSZAPILLANTÁS.

A színházi évadra illik, a mit mint diákok a
vakáczíóról mondtunk: mialatt átéljük, renge¬
teg hosszúnak tetszik; midőn visszapillantunk
rá, hihetetlenül rövidnek. A vakácziónál ez
könnyen magyarázható; egyik nap olyan,
mint a másik, unatkozunk, az idő hosszúnak
tetszik; az emlékezetben pedig a hasonló ké¬
pek egygyé olvadnak, tehát az egész időtar¬
tam szinte egy pontban zsugorodik össze.
A színházban nem vagyunk hijjával a válto¬
zatosságnak, de: plus c.a change, plus c'est
la mérne chose és végül alig emlékezünk az
egyes darabokra. Borzasztó sokat fogyasztunk;
három drámai színházunkban talán ötven új
darab került bemutatásra, de segédeszközök
nélkül még a czimekre is alig emlékezünk és
ha a ezímeket megtudjuk, újabb segítségre
van szükségünk, hogy a tartalmat fölidézhes¬
sük. És müy szomorú rom ily elfelejtett da¬
rab ! Akár egy hajóroncs, itt-ott úszik egy
jelenetdarab a vizek színén, hogy nemsokára
az is végkép elmerüljön.
Az emlékeknek megvan a maguk érzelmi
tónusa; az idei saison érzelmi tónusa mégsem
barátságtalan. Egészben úgy érezzük, hogy
haladunk, emelkedünk, és ez az érzés deríti
föl emlékezetünket. Ez a haladás teljesen el¬
vitathatatlan a színjátszás terén; a Magyar
Színház diadala Bécsben őszinte, igaz siker
volt és mindnyájunknak jól esik. Átmentünk
a színművészet terén is a naturalizmuson,
melyet importáltunk, hamar magunkévá tet¬
tünk, de meg is haladtunk. Itt az érdem nagy
része a Vígszínházát illeti, a melynek közön¬
sége és művészei fogékonyak voltak az új stí¬
lus iránt. Most csodálkoznak a Vígszínház
stagnáczióján. Nem a Vígszínház stagnál, ha¬
nem mi haladtunk, a Vígszínház pedig még
mindig ott van, a hol tiz év előtt volt. Egyéb¬
ként sokszor megírtuk: a mely színház nem
ad feladatot színészeinek, megrontja őket. Tedd
át ezt vagy azt a kitűnő színészt diadalainak
színhelyéről oly színházba, melyben nem akad
dolga és csakhamar azt fogod mondani: Sülyed. Igazában nem iá lehet a színházban egy
ponton maradni, az út mindig vagy fölfelé,
vagy lefelé vezet. Tessék megnézni a Magyar
Szánházat! Valóban nem kedvező körülmé¬
nyek közt dolgozik. Elektromos nem vezet
hozzá, a mi élet-halál kérdése színházra nézve.
Tehát közvetetlen környezetének közönségére
van utalva, a mi azt jelenti, hogy kis külvá¬
rosi színházzá kell válnia. Szó sincs róla!
Ott adták az idén Schnitzlert, Tolstojt, Heve.sit, Bíró Lajost, Sem Benellit, Shawt, Eösslernek Frarkfurtiait, tehát a legelőkelőbb da¬
rabokat, miknek egy részét másutt az udvari
vagy czentrális színházak játsszák. Beöthy
László kényszeríti az embereket, hogy bemen¬
jenek színházába. Itt adják a tragikus Tolstojt,
a legelmésebb Shawt, a kedélyes németet, a
modern Hevesit, a bécsi puha tónusú Schnitz¬
lert és így tovább. És mit művelt színészei¬
vel! Beöthy az az ember, a ki bízni tud szí¬
nészben, lelkesedik érte, hisz benne és ezzel
viszi, emeli. Mert azt csak a meiningeniek
hitték, hogy a színészt idomítani is lehet és
az is jó, csak az összjáték legyen tökéletes,
a dekoráczió érdekes és a műtárgyak igaziak.
A színészre pedig semmi sem tapad kívülről,
mindennek belülről kell jönnie, a nagy hit,
a nagy erőfeszítés, a nagy lelkesedés hevének
segítségével. Tehetség minden téren akad Ma¬
gyarországon bőven, de elzüllött tehetség arány¬
lag még bővebben. Ez úgy van, mint a gyer¬
mekekkel. Még néhány évvel ezelőtt úgy volt,
hogy itt születik a legtöbb gyermek, de itt
volt legnagyobb a gyermekhalandóság is. Beöthy
László színházában a tehetségek elzüllésének
számaránya a legkisebb. A színészek érdekes
feladatokat kapnak, a melyek kicsalják belőlük,
kivirágoztntják bennük a tehetséget. Mily ki¬
tűnő előadásokat láttunk ott, pl. Tolsztoj da¬
rabjáét (Az élő halott), a Gúnyvacsoráét, A frank¬

furtiakét, Blanco Poznetét stb. Meglehet, hogy
a nagy fejszámolók születnek, de a nagy szí¬
nészek lesznek, folytonos tanulás, illetőleg pró¬
bálás útján.
Nem kevésbbé frappánsak e tekintetben a
Nemzeti Színházban tett tapasztalatok. Még
néhány évvel ezelőtt a kávéházakban kiadták
a jelszót, hogy a Nemzeti Színházba nem lehet
menni, ott nem tudnak játszani, ott szaval¬
nak, ott nincs rendezés, ott a leglelkeilenebb
sablon járja. A nagyok elöregedtek, a másodrendűek végkép elmodorosodtak, fiatal nemze¬
dék nincs, a nagyok és a középsők nem enge¬
dik szóhoz jutni, stb. Talán volt valami igaz¬
ság ebben, de már régen nincs. Nem akarunk
egy tényből theoriát faragni, de nekünk úgy
tetszik, hogy a nagy hagyományú, stílusos
színházban a haladás könnyebb és művészibb,
mint a naturalisztikus előzményűben. A hol
stílus van, ott van tanulékonyság. A natura¬
lizmus itt bizonyos ellentállásra akad, mely
éleit letompítja. És ellentállás nélkül a natu¬
ralizmus brutalizmusba téved, melyből nin¬
csen menekülés. Szóval a Nemzeti Színház
nagyban emelkedett. Vannak fiatal tehetségei
is, a régiek mellett, de főleg vannak felada¬
tok, mert ez a fő; tehetség mindig terem itt
a búza- és tehetségtermelő Kánaánban. Csak
egy-két példát említek és itt nem tartózkod¬
hatunk a nevektől. Márkus Emma és Váradi
Aranka ma legtipikusabb képviselői az érett
és érő nagy művészetnek. Mindkettőt hihetet¬
len munkaerő és munka jellemzi. Ezek a
«bohéme»-ek többet dolgoznak, mint a nap¬
számosok. Pedig Márkus Emma akkora tehet¬
ség, hogy a közfelfogás szerint ő ugyancsak
ellehetne tanulás nélkül is. De talán senki
sem- dolgozik annyit és úgy, mint ő; ő a legtanulékonyabb is. Váradi Aranka tehetségének
hajlékonysága bámulatos. Folyton új hangokat
hallat, új alakokat mutat be. Az ő nagy ter¬
mészetessége, könnyedsége, variabilitása, gyö¬
nyörű társalgó nyelve, költői dikcziója, táncza,
éneke - - mind a legkeményebb munka lassan
készülő terméke. Ezek a színésznők nem is¬
mernek semmit a világon, mint az ő művé¬
szetüket. Hogy elméletünk helyes, Császárné
Alszeghy Irma példája is bizonyítja. Mihelyt
új szerepeket kap, új erői, tehetségének új
oldalai nyilvánulnak. Érdekes, súlyos felada¬
tok kellenek. A kavicsból csak a kemény aczél
csal ki szikrákat. Érdekes téma volna azon
gondolkodni, hogy a művészi öntudat mily
viszonyban van a tehetséghez. Nur Lumpé sind
bescheiden, mondta Goethe; de azóta min¬
den «lump» mindent megtesz, hogy rá ne is¬
merjenek - - a szerénységéből. Megvallom, a
nagy önérzet (gőg, szemtelenség) gyanút éb¬
reszt lelkemben, úgy hogy ha igazi tehetség¬
ben találom, kedvem jő azt mondani: maga
igazán tehetséges, de akkor miért oly szemte¬
len, hiszen nem szorult rá ? A legkiválóbb szí¬
nészek, kiket ismerek, nem fitogtatnak ugyan
ostoba és hamis szerénységet, de oly nagy
dolognak látják a művészetet, hogy még gyön¬
gébb pályatársaikat sem nézik le. Azt tartják,
hogy a végtelennel szemben mind kicsinyek
vagyunk. A középszerűek nem látják azt a
végtelenséget a művészetben és azért önhittek.
A repertoire egészen megfelel az előbb mon¬
dottaknak, a Nemzeti és Magyar Színháznak
gazdag műsora volt, a Vígszínháznak alig volt
egy-két igazi művészi sikere. Csodálkozom,
hogy Schönherr Hit és hazája nem maradt
műsoron. Egyes hibákat nem számítva, igen
jó előadás volt, a mely azonban nem hatott.
Én ennek a színháznak a közönségében kere¬
sem az okot. Azt a mélységes vallási érzést,
melyből a darab fakadt, ott nem találhatjuk.
Sumurun is eltűnt, hála Istennek! Legnagyobb
hatása volt a kedves Csitrinek (Veber és Gorsse),
melynek nincsenek igen előkelő kvalitásai, de
a darab bájos és mulatságos. Györgyike drága
gyermek úgy látszik, nagy színpadi sikert ért,

a mi mutatja, hogy szerzője ismeri a közön¬
séget és meg tud felelni várakozásának. De
nem szívesen hallom azt a legújabb kávéházi
elméletet, hogy vannak Íróink, kik kassza¬
darabokat irnak, melyekéi maguk is lenéznek,
de csak ezekkel lehet pénzt keresni. Majd késcbb irnak egészen másokat. Kételkedem az
egészen másokban, a míg nem látom őket.
Akkor azután megadom magamat, de akkor
sem ennek az elméletnek. Mindenki olyan
darabot ir, a milyet tud. Hála Istennek, dráma¬
íróink többnyire fiatal tehetségek, a kik nem
is tudnak ily csúnyán számítani, mert ehhez
öreg impotenczia kell. Ők most is kvalitásaik¬
kal hódítják meg a közönséget és vészes volna
rájuk nézve, ha hibáikban, melyeket maguk
is fölismernek, keresnék sikereik titkát. Ha
ebben igazuk volna, el volnának veszve, mert
akkor igazi erejüket nem veszik semmibe. Nekik
kétségtelen nagy tehetségüktől kell várniok az
üdvösséget. Nekik nem szabad számítgatniok,
mi tetszik a közönségnek, mi nem. Ez a te¬
hetség öngyilkolását jelenti.
A Magyar Színház repertoire-ja a legérde¬
kesebb volt. Csak Misch darabjának szinrehozatalát nem értjük, úgy látszik, nem csak
Homerus alszik néha. Ez a darab azután meg
is érdemelte a bukását. Schnitzler darabjáért
(Az élet szava) se tudunk lelkesedni, azt hi¬
szem, a közönség se tud, de az mégis más.
Ez sajátos művészet, amaz utolsó kézműves¬
munka. De hogy a többi darab mind bevált,
talán a kasszának is, mégis nagy dolog. A leg¬
több darabot már említettük, a francziákat is
jól választották meg (A kis kávéház, Nagy
diákok), a német Eössler, azt hiszem, műsor¬
darab lesz, de a pálmát elviszi Bíró Lajos
A rablólovaggal. Itt is azt mondom, a darab
mégis a' kvalitásaival hat, a szerző verve-jével,
fantáziájával, meseszövő erejével és lázadó
szocziologiájával. Facit: Egy igen tehetséges
szerzőnek rósz darabja. A rósz darab jobb,
mint a gyönge, ez unalmas, amaz lehet ér¬
dekes, ámbár mégis csak rósz marad. Jó,
hogy a szerző tud ilyen rósz darabot irni, de
jobb lesz, ha majd jót tud irni.
A Nemzeti Színháznak igen egyszerű a
számadása. Két nagy siker Herczeg Ferencz
és Biró-Lengyel darabjával ; a legnagyobb
Bataille darabjával : A szerelem gyermeke. Az
emlékezet nem érti, hogyan lehetett ennek a
darabnak ekkora sikere. Talán Cs. Alszeghy
Irma a bűnös ? Mert ő volt a legérdekesebb
az egész darabban, nem az alakja, hanem ő,
az ő színészi egyénisége, nőisége, művészete.
De Lavedan, Brieux, "Shaw, Volf is kellemesen
hozzájárultak a műsor változatossá tételéhez.
Zangvill nem vált be, nem igazi drámaíró az.
A drámabirálók és színházigazgatók ilyetén
tévedései onnét vannak, hogy a novella- és
regényolvasó szemével olvassák a drámákat is
és ha a dráma: jó novella, akkor jó drámá¬
nak nézik, holott akkor bizonyára rósz. De a
Nemzeti Színház Vigjátékcziklusa oly befeje¬
zése volt évadjának, mely visszafelé is, az
egész évre, rávetette sugarait. Erről azonban
oly bőven beszámoltunk ezen a helyen, hogy
egy szóval sem toldjuk meg a mondottakat.
Inkább örömünknek adunk kifejezést, hogy a
régibb magyar darabok, mint Eang és mód,
fölujítva mennyire beválnak. A színház eddig
is, majd minden évben, kiásott valamit a régi
műsorból. Azt hiszem, még akad kiásni való.
A német dráma jelentősebb mozzanatait sem
szabadna mellőzni. Hebbel Juditja hatásosnak
bizonyult; azt hiszem, a régiek és az újak
közt is találni olyanokat, melyek méltók az
átültetésre. A Vigjátékcziklusnak is az volt
egyik fogyatkozása, hogy a német humor al¬
kotásait egészen mellőzte. - - Egészben nyájas
képe volt a budapesti színházi évadnak, mert
várakozásokat, reményeket, jó kilátásokat kel¬
tett.
Alexander Bernát-
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CZÉGTÁBLÁK.
Budapestet szívesen szeretjük összehason¬
lítani egy fiatal asszonynyal, a kinek udvar¬
iunk, a kit mentül szebbnek szeretnénk látni
és a kitől nem sajnáljuk a legdrágább cziczomát és piperét sem. Egy városnak a szépsége
azonban nemcsak palotái, házai, parkjai, szob¬
rai szépségéből áll, hanem intim külsőségek¬
ből is, a mik fölöslegeseknek látszanak, a mik
azonban a kulturális város hatásához hozzá¬
tartoznak.
/•.• /
Külföldi városok példájára nálunk is meg¬
indult a «virágos Budapest* czímű mozgalom,
a mit kiegészít a szép kirakatok versenyének
buzdítása pályadíjakkal. Van az utcza szépí¬
tésének még egy titka, a mit azonban nálunk
teljesen elhanyagolnak. Ez pedig nem más,
mint a bolt legfeltűnőbb és legősibb tartozéka,
a czégtábla vagy a czégér.
Ha sétálunk a városban és különösen most,
a mikor néha egész városrészeknek, mint pél¬
dául a Belvárosnak* a képe teljesen átalakul,
megfigyelhetjük, hogy portálokban, czcgtáblákban és egyéb ilyen figyelmet felhívó, tájékoz¬
tató, reklámozó dolgokban meglehetős gondolaiszegénység és ízléstelenség harapózott el még
az előkelőbb üzletek világában is.
Az utánzás ösztöne hihetetlenül ki van fej¬
lődve ebben a városban és a kávéházak, bank¬
fiókok egymást majmolják és a gyógyszertárak
egymástól lopják el azt a kitűnő ötletet, hogy
olyan márványportáljuk legyen, mintha családi
sírboltok volnának.
És aztán az egész város tele van szórva
azokkal a világító betüjű kerekekkel, a mik
talán az as?zonyi kalapokat akarják kicsúfolni
és fényes nappal rideg bádog-vázukkal ékte¬
lenkednek a boltajtó felett. Ezeket a kereke¬
ket újabban erősen kiszorítják azok az üveg¬
transzparensek, a melyek az optikusnál a szem¬
üveg formáját, a böröndösnél a koffer formá¬
ját, a czipőüzletnél a czipőét mutatják. Ezek¬
hez méltók azok a nagy, festett disznófejek
is, a mik a hentesboltok felett előre elveszik
az ember étvágyát a disznóságoktól.
Talán nem árt, ha a boltosokat és mind¬
azokat, a kiket illet, arra figyelmeztetjük, hogy
az ő újabb monstrumjaik egyáltalán nem ille¬
nek olyan városhoz, a mely szép akar lenni
és a mely a mai demokratikus világban az
utczán is művészetet akar teremteni.
A kereskedőknek nem volna szabad elfelej¬
teniük, hogy az ő tisztes foglalkozásuk régi¬
régi időkre nyúlik vissza és hogy nekik ősi,
tiszteletreméltó szimbólumaik vannak, a mikbe
úgyszólván az emberiség kultúrtörténete van
beleírva. A mai dekoráló művészek igen jól
tennék, ha a múltból hoznák az emblémáikat,
a miket aztán modern ízlésükhöz képest stili¬
zálhatnának. Nekik kellene példát adni, hogy
hogyan lehet egy bolti czégér egyszerre ízléses,
természetes és feltűnő is. Meg kell jegyeznem,
hogy Parisban tiz évvel ezelőtt volt már egy
művészi verseny és akkor kitűnő franczia mű-

vészek mint Willette, Detaille, Gérome, Ábel
Truchet, Cherét vetélkedtek művészi és ötletes
czégtáblák tervezésében.
Nem tudom, foglalkozott-e már valaki azzal
a kicsinyesnek tetsző, voltakép érdekes és ér¬
tékes tudománynyal, a czégtáblák történetével.
Mily érdekes volna tudni, hogy mi a borbély
réztányérának, a korcsmák Péterszakálának, a
szatócsbolt pergament-tekercsekből és madzag¬
gombolyagokból összeállított pentagrammjának
az eredete ? Miért viseltek a vendégfogadók
már az ó-korban is heraldikus állatneveket?
A czímer és a czégér állatjai és egyéb em¬
blémái különben is szoros összetartozást mutat¬
nak, a minek érdekes példája a következő:
London utczáin a figyelmes szemlélőnek fel¬
tűnik némely ékszerészbolt, bank, váltóüzlet
fölött a háromszögben elhelyezett három arany¬
golyó. Minden londoni ember tudja, hogy ezek¬
ben az üzletekben kézizálog fejében kölcsönt
lehet kapni. De mit jelent a három arany¬
golyó ? A magyarázat az, hogy ez az embléma
a Mediciek hires firenzei családjának a czímeréből jutott Londonba. A Medici-család sar¬
jai voltak Angliában az elsők, a kik kézizá¬
loggal, úgynevezett lombard üzlettel foglal¬
koztak (Londonban a bankok utczáját ma is
Lombard-Streetnek hívják) és ismertető jelül a
czímerük három aranygolyóját használták.
A czégérek története talán ép olyan régi
világba vezet vissza mint a czímereké, a me.lyek nyilván a primitív népek totemizmusából
indultak ki. A hol csak eddig ősi népek em¬
lékeit ásták ki, czégérekre is bukkantak. Babylonia, Egyiptom, Görögország, Eóma, Pompeji romjai közt czégtáblákat is találtak. A ró¬
maiaknál a mészárosok mirtusszal koszorúzott
húsdarabot akasztottak ki a boltjuk elé. A bor¬
kereskedők czégére két ember volt, a kik amphorát czipeltek a vállukon. A lanisták vagyis
a fegyverkovácsok emblémája a gladiatori küz¬
delem volt. A korcsmáknak is volt czégérük
és érdekes volna tudni, hogy mi volt a czé¬
gére Coranus korcsmárosnak, a kihez Hora¬
tius járt iddogálni Ovidiusszal, Tibulusszal és
Propertiusszal. Cicero korcsmárosának, Maculának is meg lehetett a maga jelvénye.
A középkorban több volt a czégér és na¬
gyobb jelentőségű mint most. Az utczákat még
nem jelölték táblák, a házakat számok, az
emberek czégérek szerint igazodtak el. Sok
utczán rajta maradt a czégér neve. Erre ná¬
lunk is van példa, mint az Aranykéz-utcza,
Oroszlán - utcza, Zöldfa - utcza, Újvilág - utcza,
Kiskorona-utcza stb. Londonbari a «Mermaid»hoz, a Hableányhoz volt czímezve az a korcsma,
hová Shakespeare járt. Az «01d Mithrex pedig,
a hová a XVIII. század angol irói jártak, még
ma is fennáll. Nálunk a «Komló», «Ujvilág»,
«Kispipa», a «Csiga» volnának ilyen irodalmi
korcsmák.
Müller Miksa, az elhunyt nagy angol nyelv¬
tudós néhány rendkívül érdekes nyelvtörténeti,
nyelvtermészetrajzi fölfedezést tett régi czégtáblákon (Cat with wheel, Brazen nőse stb.)

Ilyen példákra, hogy a nép hogyan alkotja át
a maga kiejtéséhez a szót, a mit nem ért
meg, nálunk is bukkanhatunk, A «Makkhetes»,
a mi gyakori korcsmaczím nálunk, ebből a
héber névből magyarosodott meg, hogy «Mardochai Hersch». Ő volt az első «Makkhetes,»
azt hiszem a régi Kerepesi-útón.
Paris talán a leggazdagabb ilyen emlékek¬
ben. Ott már a középkorban divatoztak az el¬
més czégfeliratok, a melyek egy-egy szójátékon
alapultak. Egy korcsmának a czégtábláján pél¬
dául egy kút volt, a melyből vizet mertek.
A kép ezt jelentette : «au púit sans vin» (a bor
nélküli kúthoz), a mi ép iigy hangzik mint
«au puissant vin» (az erős borhoz). Tarbesban, a Pyreneusokban van egy csapszék, a
melynek a czégtáblája egy talány:«0.20. 100.0.»
Megfejtése: o-vingt-czent-c, a mi ép úgy hang¬
zik mint «au vin sans eau» (a viznélküli bor¬
hoz). Ilyen szójátékos czégtáblára a régi Pes¬
ten is akadt egy irgalmatlanul rósz rejtvénypélda. A Kecskeméti-utczában ott, a hová ké¬
sőbb a Dobos-torta boltja költözött, volt egy
Badisics nevű füszerkereskedő «zum Báthsel».
Czégtábláján egy kerék és egy nyilazó Ámor
volt. Ennek a rébusznak a megfejtése ez :
Badi-Schütz-Badisics.
Paris czégtáblái közt nem egy művészi kéz¬
től eredt és itt-ott muzeumokban őriznek is
belőlük egy-kettőt. Jean Goujon. Watteau és
más nagy franczia festők festettek czégtáblá¬
kat. Epinal franczia város nemcsak régi né¬
pies «image »-airól, hanem czégtábláiról is ne¬
vezetes.
Nem tudom, hogy megőriztek-e nálunk ilyen
régi czégtáblákat. Még magam is emlékszem
egyre, a mely a Nádor-ulczában volt és három
gyalogos futárt ábrázolt tollas barettben, futárpálczával, «die 3 Laufer» felírással. A régi,
kedves, guggoló, pipázó törökök, a trafikok
czégtáblái és egyéb ilyen régi pesti czégér
bizonyára lomtárba került, eltűnt, holott össze
kellett volna őket gyűjteni.
Kevesen tudják, hogy az a szép, borzas
hajú ember, a kiből idővel a borbélyok czég¬
tábláján Munkácsi Mihály lett, eredetileg Gavarnit, a hires franczia rajzolót ábrázolta és
Parisból terjedt el az egész világon. Egyidőben
nálunk is divat volt, hogy hires emberek ké¬
peivel díszítették a czégtáblákat, mint London¬
ban, hol korok szerint változott a nagy embe¬
rek divatja. Egyideig III. György piros palástja
uralkodott, ezt felváltotta Washington kék ru¬
hája, majd Napóleon, a porosz király, Drake,
Nelson. Az angol költőknek, mint Shakespeare,
Milton, Dryden, Byron is jutott hely a czégtáblákon épúgy mint nálunk a mi költőinknek.
A «Kék medvén, az angol boltok gyakori czé¬
gére, az oxfordi herczeg czímeréből való, a
mely III. Richárd czímerét szorította ki az
1485-iki kosworti csata után. A mi «Fekete
kutya »-nk, «Fekete macska »-nk, «Arany sas»unk és egyéb ilyen bolti emblémánk is bi¬
zonyára történelmi emlék, régi családi czímer
nyoma.
Színi Gyula,

1. megérkezés a siofoki pályaudvaron. 2. a gazdaszövetség vezetőit a tanácskozó sátornál.gyulekezés az ebédr4. 5000 emberre terített asztalok
a nagy ebédlő sátorban.5. a badacsonyiborkostolása zoldben.6. főzik a gulyást húst.7. a halak előkészítése.8.sütik a halakat
A SIÓFOKI GAZDAGYŰLÉSRŐL. -JelfyGyulafölvételei
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Begény. — Irta Claude Fairére.

- Ugyan ne legyen olyan furcsa - - felolt
Mrs. Hockley.
Május elseje volt. Daczára a riasztó hírek¬
nek, melyeket a nagaszakii angol lap minden
reggel kikürtölt, a japán tisztek még nem kap¬
ták meg a rendeletet, hogy induljanak Szaszebóba.
A kert kapujánál Joriszaka marquis üdvö¬
zölte a vendégeket. Mint mindig, most is arany
vállrojtos egyenruhájában volt. Mrs. Hockley,
kire kedvező hatást tett, megjegyezte, hogy
nincs semmi különbség e között az egyenruha
és az amerikai haditengerészet egyenruhája
között. Joriszaka marquis kijelentette, hogy ez
a bók zavarba hozza és büszkévé teszi.
A villában a XV. Lajos korabeli szalon
díszben volt. A sévresi vázák tele voltak virág¬
gal és az állvány, melyen a könyv állott,
elegánsan be volt vonva liberty-selyemmel.
Miczuko marquise puha guipure ruhában üd¬
vözölte a látogatókat és hogy annál jobban ki¬
mutassa tiszteletét, mindenáron csak angolul
akart beszélni.
- A mester meg fog bocsátani, ha ma hűt¬
len leszek szép franczia nyelvéhez. De biztos
vagyok benne, hogy az Yseulton ő is van olyan
udvarias és az ön nyelvén beszél, asszonyom.
Mrs. Hockley el volt ragadtatva és nem fu¬
karkodott sem dicséreteivel, sem a legegyenesebb bókokkal. Joriszaka marquise igazán va¬
rázslónő. És milyen bájos, milyen csinos,
mennyire művelt! Európa régi népei asszonyai¬
kat együgyüségre vagy háztartási dolgokra kár¬
hoztatják. A fiatal nemzeteknek azonban má¬
sok a felfogásai és az ambicziói. Mrs. Hockley
meg tudta becsülni saját honfitársainak fölé¬
nyét az európaiak fölött. És egész szivéből
örült, hogy a japán nők pompásan haladnak
az amerikaiak nyomában.
— Ön tud angolul, francziául, talán még
németül is?
— Néhány szót.
- Természetesen japánul i.s ? Khinaiul is ?
Erre Joriszaka marquis felelt, hogy nem.
- Ön teljesen nyugati nevelésben részesült ?
Volt már New-Yorkban?
Joriszaka marquise nem volt még, de sajnálja
is ezt teljes szivéből.
- Mily tökéletes jól áll önnek ez a párisi
ruha! . . . A keze meg valóságos kis csecse¬
becse !
Felze elég rósz kedvű volt és nem szólt egy
szót sem. Miss Vane megvető modorban követte
példáját. A háziak buzgólkodása daczára, Mrs.
Hockley kordiális közlékenysége daczára a
fogadás talán elhidegedett volna, ha épen ide¬
jén meg nem érkezik Herbert Fergan parancs¬
nok. Joriszaka marquis a legnagyobb barátsá¬
got mutatta iránta. Felze is kénytelen volt
kissé felvidulni, ha nem akart udvariatlan
lenni, mert az angol jókedvében volt.
- Felze úr — mondta neki mindjárt kez¬
detben — emlékszik Thukydides egy passzu¬
sára, a mely talán a legmélyebb minden orszá¬
gok és minden korok psychologiai irodalmá¬
ban? Bocsássa meg, hogy a pedánsát játszom,
mi angolok nagyon erősek szoktunk lenni a
görögben . . . Ez az előnyünk tesz minket a
gyakorlati dolgokban oly szánalmasan alábbvalókká Mrs. Hockley honfitársainál... A híres
pestis idejében, mely elpusztította Athént, a
S7-ik olympiád harmadik évében mintha a
mulatság valóságos őrülete ragadta volna ma¬
gával a várost, pedig tele volt gyászszal és
haldoklással. Thukydides ezen nem csodálkozik
és mintha természetesnek találná a dolgot, az
emberi ösztön szerint valónak. Igen . . . Nos,
Felze úr, Thukydidesnek igaza van. Mert ma
reggel én, a ki úgy vagyok Nagaszakiban, mint
egykor az athéniek voltak Athénben, vagyis a
váratlan halál veszedelme alatt, azzal a vágygyal ébredtem, hogy nagyon erélyesen élvez¬
zem az életet.
Jean-Francois Felze összevonta szemöldökét.
Halál veszedelme alatt van?
- Egy orosz golyó veszedelme alatt vagyok.
Nekem is hamarosan Joriszaka marquis pánczélosán kell lennem. És jelen leszek a leg¬
közelebbi csatában. Nagyszerű látványosság,
Felze úr, de elég veszedelmes. Látott már talán

Madarász Imre karczagi ref. lelkész, ki most ünne¬
pelte 40 éves papi jubileumát.

gladiátor-harczot ? Én most fogok egyet látni.
Nincs ennél izgatóbb dolog! Csak épen egy kis
baj van vele: a czirkusz körül nincsenek ülő¬
helyek és így magamnak is le kell szállnom
az arénába.
Nevetve mondta ezt. Joriszaka marquis, az
eínéző gladiátor, a világ legkedvesebb módján
vele nevetett.
Herbert Fergan azután nagyon ügyes bókot
mondott Mrs. Hockley jachtjára. Az amerikai
nő büszke volt erre a jachtra és örült, ha azt
hallotta, hogy neki van kétségtelenül a leg¬
szebb díszhajója a világon. Mégis most, da¬
czára annak, hogy a dicséret egy tengerészkapitánytól, az angol király hadsegédétől eredt
s így annál értékesebb volt, Mrs. Hockley csak
szórakozottan hallgatta és nem térítette el
figyelmét Joriszaka marquisetől, a ki teljesen
lefoglalta.
Mindketten a divánon ültek és egymás mel¬
let, az amerikai és a japán nő, úgy viselkedtek,
mint bizalmas barátnők.
Mrs. Hockley megragadta új barátnője kezét
és bizalmas hangon szólva hozzá, fáradhatat¬
lanul kérdezgette gyermekkoráról, fiatal korá¬
ról, házasságáról, kedvteléseiről, mulatságai¬
ról, olvasmányairól, vallási eszméiről és filozó¬
fiai nézeteiről. Belevitte ebbe a faggatásba min¬
den túlzó kíváncsiságát a fajtájabeli nőknek,
a kik kis lány koruktól gyakorolják magukat
a megszámlálhatatlan haszontalan kérdésben,

Vik-Kunetieczka cseh írónő, az első nő, kit tartománygyűlési képviselőnek választottuk. A választást való¬
színűleg meg fogják seiomisíteui.
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agyvelejük fenekén ezer és ezer adatot halmoi
nak fel, ezer meg ezer fáradságosán szerzetfáradságosán osztályozott, elrendezett,
czédulázott adalékot, a melyeket sohasem szív¬
nak fel magukba, sohasem értenek meg . . .
Joriszaka marquise azonban nem volt ehhez
hozzászokva, de azért nyugodtan tűrte látogató
jának indiszkrét rohamát. Engedékenyen felelt
mindenre és nem fáradt bele. Mrs. Hockleynek
jó bizonyságot adott a japán nők tanulékony¬
ságáról. FJS észrevehetetlen kokettériával engedte
át piczi elefántcsont ujjait a nyugati fehér
.kezek szorongatásának, melyek szintén szépek
voltak, de az övéihez hasonlítva nagyon nagyok.
Miss Vane a szalon másik végében elriasz¬
totta Herbert Fergan és Joriszaka marquis
figyelmeskedését. Mozdulatlanul és hanyagul
nyújtózott el egy bergéreben és időnkint egy
rövid pillantást vetett a dívány felé. Felze egy
kis iróniával s egy kis keserűséggé] mosolygott
rajta.
Felszolgálták a teát. Az összes ablakok nyitva
voltak és látni lőhetett az almásszürke ég alatt
a fürész-alakuan szaggatott hegysorokat, melyek
az öböl két partját szegélyezik és a hegyek al¬
ján a zöldelő temetőket, melyek a barna és kék
szinű várost környezik. Az idő kellemes lan¬
gyos volt, mert a nap még magasan állott és
ellensúlyozta a nedves tavasz frisseségét.
- Joriszaka marquis úr - - mondta végre
Mrs. Hockley - - érzem, hogy nagyon meg¬
szerettem a feleségét és a jövőben olyan gyak¬
ran akarom látni, a hogy csak lehet. Külön¬
ben attól is tartok, hogy ha ön elmegy a
háborúba, nagyon unatkozni fog egyedül. És
remélem, az én látogatásaim szórakoztatni fog¬
ják. Ha úgy kerül, meghosszabbítóm a jachton
itt - tartózkodását. Azt azonban nem tűröm,
hogy egy ilyen szép és érdekes nő bánkódva
várja férje dicsőséges hazatérését. Francois
Felze különben is szeretné még egyszer lefes¬
teni a marquiset, azt hiszem, valamiféle jelmez¬
ben. Vele fogok jönni, hogy a korrekt szokások
be legyenek tartva, a hogy illik. És nem me¬
gyek el Nagaszakiból, a míg le nem győzték
azokat a vad oroszokat.
Joriszaka marquis nagyon mélyen meghajolt.
És már-már felelni akart, mikor az ajtó megnyilt és belépett valaki, a kit nem vártak.
Egy japán tengerész-tiszt volt, uniformisban,
tetőtől-talpig olyan, mint Joriszaka marquis,
ugyanaz volt a kora, a ragja és ugyanaz volt
a modora. A két arczban mégis volt egy
különbség : Joriszaka marquisnak európai divat
szerinti bajusza volt, az újon jöttnek ellenben
borotvált ajka volt.
Mikor belépett, régi japáni módra köszönt,
testével hétrét görnyedve, kezét a térdére nyug¬
tatva. Aztán Joriszaka marquishoz lépett, külön
is üdvözölte s japán nyelven szertartásos bókot
mondott neki, melyre a marquis nagy alázatos¬
sággal felelt.
Fergan parancsnok ezalatt Jean-Francois
Felééhez fordult:
- Nézze meg jól kedves uram, a régi Japán
tiszteleg előttünk.
Joriszaka marquis megfogta a látogató kezét
és a társaság felé fordult.
- Van szerencsém bemutatni kitűnő baj¬
társamat, gróf Hirata Takamori urat, a ki hajó¬
hadnagy, úgy mint én a Nikkón . . . Bocsána¬
tot kérek a nevében, nem tud angolul, sem
francziául.
Valamennyien meghajoltak. Gróf Hirata még
egyszer meggörbítette kemény hátgerinczét.
Aztán néhány udvarias, de rövid, üdvözlő szót
mondva Joriszaka marquisenek, a ki földig
hajolva hallgatta őket, félrevonta a marquist és
hosszasan, nagyon élénk hangon beszélt vele.
- A legutóbbi hadjáratban megismerkedtem
ezzel a Hirata gróffal - - magyarázta Fergan
Felzenek. - - Nagyon különös ember, a ki épen
negyven évvel maradt el korától. És tudja,
hogy Japánban ez a negyven év négyszáz evetjelent, ha az ember a mi korunktól számítja.
Hirata gróf is a dajmiók fia, mint a mi házi¬
gazdánk. De míg a Joriszakák a Sosú törzsé¬
ből valók s a Hondo szigetről származnak, a
Hiraták a Szatszuma törzséből származnak,
Kiúsú szigetéről. Ez óriási különbséget jelent.
A Sósuk egykor literátus emberek voltak, köl¬
tők és művészek. A Szatszumák csakis katonák
voltak. Az iSliS-iki forradalom idején, melyet
a japánok a nagy változás néven emlegetnek,
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a Szatszumák és Sósuk együtt fogtak fegyvert
a Mikádó mellett, a sogún ellen. Hadi győzel¬
mük feudális pusztulásukat jelentette, mert a
Mikádónak, megszabadulva a sogúntól, nem
volt sürgősebb dolga, mint eltörölni a törzse¬
ket, a dajmiókat és a szamuráikat. Sosú azon¬
nal beletörődött a dolgok új rendjébe. Szat¬
szuma nem törődött bele. Joriszaka marquis
szülei egy szempillantás alatt modernizálódtak
és a császárnak nem volt náluknál tanuléko¬
nyabb és intelligensebb segítője a császárság
újjászervezésében. Hirata gróf családja tagjai
9 évig bezárkóztak bagosimai odvukba és 1S77
február 17-én csak azért jöttek ki innen, hogy
karddal a kezükben rohanjanak neki a császári
csapatoknak Saigo, a lázadó öreg főnök veze¬
tése alatt. Megverték őket. Elestek mind. Igen,
kedves Felze úr, ennek a tisztnek a saját apja
is a császár elleni csatában esett el, a ma ural¬
kodó császár ellen ! És sok okom van azt hinni,
hogy Ilirala Takamori ma is azokat a nézete¬
ket vallja, mint az ősei.
- A furcsa a dologban az, hogy azért kitűnő
tiszt, pompásan ért a legújabb fegyverekhez.
A Nikkó födélzetén a villamos gépek vannak
rábízva és kevés európai mérnök ér fel vele.
Ebben a pillanatban Joriszaka marquis, a ki
némán hallgatta Hirata Takamori gróf előadá¬
sát, vendégei felé fordult:
A PANNÓNIA EVEZŐSEGYESÜLET NYOLCZASA, MELY A BÉCSI NAGY REGATTÁN GYŐZTES VOLT.
- Nemes bajtársam arról értesít, hogy mind
a ketten (Ferganra tekintett és kijavította ma¬
gát) mind a hárman holnapra Szaszebóba va¬ kissé vakmerő volt Mrs. Hockley magatartásá¬
A teológia szót minden megillető tisztelettel
gyunk rendelve . . .
ejtette ki.
ban és öltözékében.
- Nem teológiáról, hanem filozófiáról, ezzel
Hirtelen csönd állott be. Jean-Franc.ois
Egyébiránt minden este ez volt a czeremóFelze a díván felé tekintett. Joriszaka marquise niába. Mrs. Hockley nem változtatott rajta a könyvvel kapcsolatban . . .
- Az ördögbe! - - mondta Felze, micsoda
kétségkívül megrendült és kirántotta kezét Mrs. semmit, mert irtózott a napirend minden meg¬
bölcs könyveket olvasnak!
Hockleyéből.
szegésétől.
Odahajolt a könyvhöz, és félhangon olvasta:
Herbert Fergan szólalt meg először:
Miss Vane felolvasta tizenegyedik fejezetét
- «A gondolat csak villám egy hosszú éj¬
- Nos, mit mondtam az imént Tlmkydides- annak a könyvnek, melynek tegnap a tizedik
szakában. Ez a villám azonban minden . . . »
ről, Felze úr ? Bármi történik is velem ebben a fejezetét olvasta fel.
Nos, ezt az állítást el fogom mondani egy khinai
kalandban, örülök, hogy osztozhatom a Nilchón
Kissé orrhangja, mint a milyen minden ismerősömnek, a ki biztosan helyeselni fogja.
e szép hajó sorsában . . .
Eámutatott az arczképre, melyet Mrs. Hock¬ yankee-hang, csengő volt, nagyon is komoly Aztán, ezzel a rettentő Poincaróval szemben
ley még eddig nem talált szükségesnek észre¬ ahhoz képest, hogy egy fiatal lány hangja. hívta segítségül a Szent Bibliát?
Mrs. Hockley megvetően legyintett gyémán¬
venni. Ilymódon figyelmeztetve a vendéglátás A szavakat skandálva olvasott:
«És mégis - - különös ellenmondás azokra toktól csillogó kezével.
közvetlen ürügyére, az amerikai nő felállt és
nézve, a kik hisznek az időben — a geológiai
- Ez fölösleges lett volna. Különben ez a
megnézte japán barátnőjének képmását.
Hirata gróf négy lépésnyiről észrevette a történelem megmutatja, hogy az élet csak egy Poincaré nem is olyan rettentő. Miss Vano az
képet. Szeme hirtelen összehasonlította a vá¬ rövid epizód a halál két örökkévalósága között imént igen helyesen frivolnak nyilvánította.
Felze kimeresztette szemét, de egyúttal eszébe
szonra festett ázsiai arczot Mrs. Hockley és hogy még ebben az epizódban is a tudatos
nyugati arczával, a mely közelebb hajolt a gondolat csak egy pillanatig tartott és fog tar¬ is jutott egy szó, melyet a violaszin lámpások
képhez, hogy jobban lássa. És félhangon mon¬ tani. A gondolat csak egy villanás a hosszú filozófiai fénye alatt hallott: «Helyes dolog
meghallgatni a nőket és nem felelni nekik.»
dott valamit japánul, a mit egyedül Fergan éjszakában.
De ez a villanás aztán minden.*
Tehát nem felelt.
parancsnok kapott el.
- Ez a Poincaré - - mondotta Mrs. Hock¬
Mrs. Hockley megkérdezte:
- Véleményt mondott a képről ? — kérdezte
ley — eredeti író.
- Volt a pályaudvaron?
Felze kíváncsian.
Miss Vane kifáradva, ivott az előre odakészí¬
- Igen. Átadtam a maga bucsúüdvözletét
- Nem, kedves uram. Jóravaló Szatszuma
ritkán mond művészi véleményt. Hirata gróf tett lemonsquashból, az amerikai. módra elké¬ Joriszaka marquisnak.
- Tehát elutazott... Az angol parancsnok
csak egy ethnologiai véleményét fejezte ki, a szített czitromos vízből.
- Eredeti író — ismételte Mrs. Hockley szintén elutazott?
mely különben elég jóizű. íme szavainak ér¬
- Igen. És velük együtt Hirata Tahamori
telme : «a mi bőrünk sárga, az övék fehér; az Kétségtelenül filozófiai szellem. Kissé felüle¬
tes, — nem igaz ? Nagyon is franczia, hiányzik gróf is.
arany értékesebb mint az ezüst.»
belőle a németek mélysége . . .
- Ez a Hirata gróf nem érdekel engem,
mert
azt hiszem, kevéssé czivilizált ember. De
Igen
mondotta
Miss
Vane
—
a
néme¬
XIV.
tek minden tárgyra egy külön nyelvet alkal¬ mondja, látta a marquiset?
- Nem.
Mrs. Hockley szobája az Iseult jachton hű maznak, a melyet kellemes megérteni és meg¬
— Ő tehát nem volt kinn a pályaudvaron . . .
másolata volt az orosz császárné szobájának a ismerni, mert fixirozza az eszünket. Poincaré
Standardton. A bútorzat angol volt benne, sok olyan nyelven beszél, mint mindenki. Ebben Úgy tűnik nekem, hogy nem szerelmes a fér¬
jébe. Nem gondolja?
világos szinű famunkával, vizzöld lakkozással pedig van valami frivol tendenczia.
- Én az ilyet nem veszem észre, mint maga.
Mrs. Hockley hanyagul a hátára feküdt és
és berakásokkal. A réz ágynak csak egy mous- Majd megtudom én az érzelmeit. Mikor
seline függönye volt, Íriszekkel kihimezve. A összekulcsolt kezébe fogta egyik térdét.
padló nyirott nemezzel volt bevonva szőnyeg
Valóban, frivol. Igaza van, Elza. Más¬ fog bele a jelmezes arczképbe?
- Holnap vagy holnapután. Nekem nem
helyett. Műtárgyak helyett fényképek ékesked¬ különben az a vulgáris nyelv az atheizmus
tek benne. Mrs. Hockley. mikor ily ponto¬ veszedelmével fenyeget. Nem való, hogy a tudat¬ sürgős. De nem hiszi, hogy ez a szó: «jelmez»
san utánozott egy egyszerű ízlésű fejedelem lan tömeg olyan könyveket olvasson, melyek talán sértő Joriszaka marquisere, mikor a
japáni nők nemzeti viseleiére alkalmazza?
nőt, egyszerre elégítette ki demokratikus hiú¬ vallástalanoknak tűnnek fel előtte.
ságát és kényelemszeretetét. Az igazi luxus,
- Mért volna sértő? mikor a marquise nem
- Azt hiszi, ezek a könyvek nem igazán
az arany, a márvány, a híres mesterek fest¬ vallástalanok?
jár már ebben a nemzeti viseletben? Maga
ményeinek, antik szobroknak luxusát a szalo¬
— Kétségkívül, azt hiszem. Nem egyebek, mindig komikus. Ugyan kérem, mi jutott eszébe,
nokra és hallókra pazarolták.
mint paradoxális spekulácziók. Nem rendít¬ hogy ebédre nem jött a hajóra? Hiszen termé¬
szetesen szabadon járhat-kelhet. De a levél¬
hetik meg a hitet.
Éjfélt ütött az óra.
A térden összekulcsolt kezek lesiklottak a kéjét ugyancsak későn kaptam meg.
Ágyán elterülve, egyik könyökével a párnára
Felze felbiggyesztette ajkát:
támaszkodva s arczát tenyerébe hajtva Mrs. lábra és a kissé hátrahajló ing szélén megfog¬
- Mi jutott eszembe? Magam sem tudom.
Hockley, a kin nem volt egyéb, csak a gyűrűi ták a födetlen bokát. Mrs. Hockley ebben az
A pályaudvar nagyon messze van. Mikor a vo¬
és egy fekete surah ing, mely sokkal átlátszóbb új tartásban be akarta fejezni gondolatát:
nat elindult, a nap épen lenyugvóban volt.
- A Szent Biblia . . .
volt, mint akármilyen csipke, hallgatta Miss
Kétszeri kopogtatás az ajtón félbeszakította Keresztül mentem a fél városon. Az utczák a
Vane felolvasását.
lila ég alatt úgy ragyogtak, mintha ametiszttel
Miss Elza Vane korrekt felolvasó volt. Egy ezt a kezdetet:
lennének kikövezve. Nem volt bátorságom foly¬
- Maga az, Francois?
támlásszékben ült jobb felől, nem vetette le
tatni az utamat. Megálltam, hogy jobban lás¬
- Én vagyok, — felelt Felze.
esteli ruháját, a mely különben ruhának sok¬
sam. És mikor az utolsó reflex is eltűnt, egy¬
Belépett
és
ránézett
a
két
nőre,
a
még
min¬
kal illetlenebb volt, mint Mrs. Hockley inge ingnek; de mégis csak ruha volt. És tudva-, dig ülő Miss Vanere, mellette a könyvvel, a szerre olyan fáradtnak és szomorúnak éreztem
magamat, hogy jobbnak láttam, ha nem kerülök
levőleg ruha teszi az embert, Miss Vane helyre¬ hanyatt fekvő Mrs. Hockleyre.
(Folytatása következik.)
igazította ruhájával és magatartásával, a mi
- Teológiáról beszélnek, ha jól hallottam? maga elé.
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Rozsda. Lapunk mai számában líj regény köz¬
lését kezdjük meg. Czíme : Rozsda, szerzője Szen<l<'Dárday Olga. Első hosszabb lélekzetű munkája ez
a kitűnő Írónőnek, ki friss hangú, éles megfigyelósű és eleven, finom malieziájú novelláival már
jó ideje megvetette népszerűségének alapját. Azok
a tulajdonságai, melyeknek eddigi sikereit köszön¬
heti, megvannak teljes mértékben az új regény¬
ben is, sőt újak is járulnak hozzá, úgy hogy e
regénynyel Stende-Dáfday Olga bizonyára nagyon
meg fogja szaporítani*olvasóinak táborát. Remél¬
jük, lapunk olvasói is kellő mértékben méltányolni
fogják e kiváló munkát.
Szindbád utazásai. Krúdy Gyula Szindhúd
iljii-uígii czimű nemrég megjelent könyvének nagy
sikere óta Bzindbád, az indiai meséből vett nevű
lírai kóborló ismert és mindenütt rokonszenvesen
fogadott alakká vált. Most tizenöt újabb képet,
történetet fűzött róla együvé Krúdy, — valamennyi
az első Szindbád-könyv meleg és mély hangulatá¬
val van megrajzolva. Krúdy nem regiszterének
szélességével, mondanivalóinak gazdagságával és
változatosságával hat, történetei úgyszólván mind
egy húrról valók, de erről az egy húrról mind
újabb és újabb, megkapó és erővel teljes melódiá¬
kat tud kipengetni. A hangjában megvan a gor¬
donka mély és meleg zöngése, moduláló képes¬
Férüszobor. Zwinz Viktor közös hadseregbeli fő¬
sége a szomorúan mosolygó humortól a mély,
hadnagy műve, mely a párisi Sálon idei tavaszi
könnyes elborulásig s ez az érzéstől áthatott és
tárlatán aratott tetszést.
mégis férfias hang fogja meg legerősebben az ol¬
vasót, ez teremti meg a novellák finom, bensőseggel teli hangulatát, a mely aztán elborítja és tárczái, karczolatai hálás közönséget szereztek neki,
megeleveníti az alakokat s a környezetet, a mely¬ mint humoristának, vidám színdarabjai szép sike¬
ben élnek. A magyar kisváros levegőjét senki se reket arattak a színpadokon, - mint a Vígszín¬
tudja ma olyan biztos művészettel megjeleníteni, háznak első igazgatója pedig fontos helyet töltött
mint ő, csakhogy nála a kisvárosi milieunek is be Budapest színházi életében. Ötletes, vidám, ke¬
megvan a maga egészen különös szine: az iró in¬ serű íz nélküli iró volt mindig s ehhez mérten
kább az érzésével látja, mint a szemével, teleönti népszerű is a szórakoztató olvasmányt kedvelő kö¬
az ifjúságot visszasíró melancholiával, a visszaem¬ zönség előtt. Az utóbbi időben csaknem teljesen
lékezés lágy romantikájával. Mint a nem sok visszavonult az irodalomtól, de hogy nem vett tőle
hangú írókat általában, őt is fenyegeti a modo¬ teljes búcsút, azt most megmutatja azzal, hogy
rosság veszedelme, a mindig egyforma hangulat kiadja eddigi munkáinak javát három kötetben.
néha-néha sztereotippé válik, de a legtöbb esetben Kisebb-nagyobb novellák, ]• arczolatok, vidám jele¬
mégis csak sikerül megőrizni frisseségét. A má¬ netek vannak a kötetben, valamint a szerző szín¬
sodik Szindbád-könyv nem hat annyira a megle¬ darabjai, melyeket annak idején a Nemzeti Szín¬
petés erejével, mint az első, de nem áll semmi¬ ház és a Vígszínház adtak elő. A három kötet
vel sem alatta; a ki az első könyvből megszerette egy elismerésre méltó írói pálya termése s mint
Bzindbádot, az a másodiknak elolvasása után gya¬ kellemes, jókedvű olvasmány méltán számíthat
népszerűségre is.
rapodni fog ebben a szeretetében.
Derű. Szécsi Ferencz még nemrég élénk szere¬
Magyar irók élete és munkái. Szinnyei Jó¬
pet vitt a budapesti irodalmi és színházi életben, zsef nagy életrajzi munkája most már hamarosan

Vegy
ü n k Schweizer
vegyim*.
Dcnweizer

_

s»lj«ma»8ret aiétkftldéa. - Kir. udvari aiállitú. XI

•VI2TS A P o z s° n yl Kereskedelmi- és IparkamaráI tói fenntartott nyilvános, három évfolyamú

l U i Felső Kereskedelmi Iskola Pozsonyban.
ítéT.""~lnternatus.
az IGAZGATÓSÁG.

A lég-jobb iá

hajfestőszer

HALÁLOZÁSOK.
Elhunytak a közelebbi napokban : LIPKA ISTVÁN

nyűg. gazdatiszt, negyvennyolczas hoavédőrmester,
85 éves korában Pápán. — Draskóczi DOLNAY AN¬
TAL pénzügyi tanácsos, Lnsszinpikkolóban. - - Dr.
ZSILINSZKY MIHÍLY államvasuti

Erekig eltart, soha aem fog. Ara 5 k o r o n a Uteleiim : Win, XVIII., Kirí Ludwigilr. 4.
Raktár L, M»mili»n»lrme 9.

é

Kelleine*
bíitot Könnyed
JMRÁSTITKA
!••.

• valddl

PÁLMA,
KAUCSUK-CIPŐSAROK,
Gyár és főüzlet:

A főváros első és legrégibb
•*"*• osipketisstltó.vegytisstltó
VllI.,Bar»ss-u.85. és kelmefestő gyári intéseié.
Fiókok: H., rö-ntcsa 87. IV., EskS-nt6. IV.,Keoskemétintoia 14. V., Harminozad-n. 4. VI, Teréz-körnt
39. VI., Andrássy-ut 16. VIII., Jóssef-körnt 3.

Budapest, IX., Köztelek-utcza 4.

ALMÁSY JÓZSEF, 60 éves korában Váczon. — GYŐBY

IGNÁCZ állami polgári fiú és állami iparostanuló
iskolai igazgató, 49 éves korában Kolozsváron. ENDRE ANTAL nyűg. kántortanító, 83 éves korában
Szerencsen. - - Liptószentiváni SZENT-!VÁNYI FKRENCZ, 92 éves korában Budapesten. — POPPER
ANTAL, 53 éves korában Budapesten. — KEKESCH

KÁBOLY nyűg. déli vasúti osztályfőnök, 69 éves

is mindig azt mondta, hogy szeplők elűzésére, valamint
finom, puha bőr és fehér teint elérésére és megóvására
nincs jobb szappan, mint a világhírű cSteckenpferdi
liliomtej-szappan. Védjegye iSteokenpferdt, készíti
Bergmann & Co. czég Tetschen a/E. — Kapható min¬
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszertár- a minden e
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 fillér. — Hasonló¬
képen csodálatosan beválik a Bergniann-féle iManerai
liliomtej-krém fehér és finom női kezek megóvá¬
sára, ennek tnbnsa 70 fillérért mindenütt kapható.

A ^VASÁRNAPI ÚJSÁG*
59-ik évfolyama.
A « Vasárnapi Ujság» a legrégibb magyar
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap,
évenként több mint 13O íven s több mint
másfél ezer képpel, legjelesebb hazai íróink
és művészeink közreműködésével jelen meg.
A «Vasárnapi
üjság» színes képmel¬
lékleteket is ad, több színben művészileg ki¬
vitt képeket.

Yes
"fcroellán
Pouder
A világ legjobb púdere.
Ara 3-— és 5-— korona.

Szerkesztői üzenetek.
Elrablóit májusok. Kenyér miatt. Szakadozott han¬
gulat - foszlányok, melyek sehogy sincsenek össze¬
fogva. Tipikus dilettáns - munkák, melyekben még az
M'in tud érvényesülni a mi bennük jó.
A kik este járnak hozzám. A falun. Utánzatok, egy
más költő mondanivalójának és formáinak utánérzései,
A rák. Nem tudjuk, komolyan versnek gondolta-e
vagy orvosi tankölteménynek, de mind a kettőnek
izotlen.
Hóra ruit Tengerparton. Az eredetiek csinosak, de
nem ológ feltűnő dolgok, hogy érdemes legyen Így
külön bemutatni őket, annyival kevésbbé, mert a for¬
dítások is bizony középszerűek.
Elmennék. Ha még egyszer. Ügyesen, rutinnal van¬
nak írva, de nincs bennük egyéni hang és erő, tehát
mégis csak a tuczat-versek légiójából valók.

SAKKJÁTÉK.
2803. számú feladvány Herland S.-tó'l, Budapest.
SÖTÉT.

Előfizetési föltételeink:
A «Vasárnapi Újsága negyedévre 5 korona, fél
évre 10 korona.
A «Vasárnapi Ujság> a t Világkrónika »-val
negyedévre 6 korona, félévre 12 korona.
Az előfizetések a «Vasárnapi Újság* kiadó¬
hivatalába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám
küldendők.

KÉPTALÁNY.
c

d

e

f g

VILÁGOS.

* A czukornádből készült czukor, melyet az
utóbbi időben a répa-czukor meglehetősen háttérbe
szorított, kezd újra előtérbe jutni. Míg a répaczukor termelése, daczára a mindenféle állami ked¬
vezményeknek, visszafejlődik, a czukornád-ültetvények mind jobban szaporodnak a tropikus orszá¬
gokban. Olcsóbb előállításával a nádczukor mind
jobban tud versenyezni a czukor-piaczon.
Országos hangjegy kölcsönző intézet Buda¬
pest, VI., Andrássy-út 47., hozzánk beküldött jegy¬
zéke és tájékoztatója szerint körülbelül 100 korona
értékű hangjegy kölcsönözhető csekély 3 korona elő¬
fizetésért havonkint. Ajánlatos minden zongorázónak
ezen intézményt igénybe venni Tessék tájékoztatót
kérni.
Nyaralók saját érdekükben kérjenek díjmentes
ismertetést a vezetéknélküli Wiktorin - lámpáról.
Wiktorin és Társa, Budapest, VIII., Baross-utcza 1.

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad.

A 2796. számú föladvány megfejtése dr. Frankensteintől,
Világos.
Sutét.
\. Fg5-d2 . . . Kh3-g*
2. Vd5-f5 f stb.
b.
1. . . . — — Fhlxgá

2. Vd5-f5 \ stb.

Világos. a. Sötét.
1. . . _._... . . . BhSxgí
2. Vd5—b.5 f stb.
c.
1.
. c7—cG
2. Vd5-etl stb.

H e l y e s e n fejtettek m e g : Merényi Lajos. — Geist
József és Stark Vilmos. — A tBudapeiti Sakk-kört. —
A tBudapesti 111. kér. Sakk-kön. — Ludányi Antal. Wyschogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budapeit).
Németh Péter (Csongor). — Kintzig 3óbert (Fokért). Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipótvár). — Szabó János (Bakony-Szentldtzló). — A «Győri
Sakk-kört. — Székely Jenő. — Mészey József (Oyó'r). A tZborói Tdriatkört. — A tKalociai Katholiktu Kört. —

A • Vasárnapi Új sági 22-ik számában megjelent
képtalány megfejtése: A méreg kóstolással is megárt.
Felelős szerkesztő: lloitsy Pál.
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Várme^ye-u. II.
Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4.

kiváló bor- és
litMumos
gyógyforrás

gummisarokkal

vese- és hólyagbaioknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és
lélegzés! szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz.
Kapható asványvizkereskedésekben és
gyógyszertárakban.

A Czerny-féle Osan

"ÍGYEH SZIVATTYÚT,

ZLflUONIfl
IAIKALIKUS.SÓS.JÓOOSVIZEK
Radioaktív források

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

BIZTOSAN GYÓGYÍT

A Bpe»ti Szivattyú- és Gépgyár B.-T. gyártmányainak fdelárusitdtelepe

homok-1
strand-l
Paksi-szigeten

i monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen.

Uj, pompás gyógyópület.

CfUIIITCC Á m C T
ObHULItO A b U o l

ELSŐRANGÚ GYÓGYFÜRDŐ

Vasút- és hajóállomás Paks. Posta, telefon,
távirda. Gyorsvonaton 4 óra, hajóval 6 óra
alatt elérhető Budapestről. A z egyetlen
homok-strand fürdő a Dunán.
Elsőrangú szálloda, vendéglő és kávéház.
Fürdőidény jun. 15-től szept. 3O-igr.
Prospektust küld a fürdőigazgatóság Paksiál *
sziget, Paks.

sokkal tovább Űrt, ha allaodian
C i e r n 7 . f e l e k e l e t i Róxaatejet hasuáL Az ári 2 kor
A houÍTiló B«1a»«»iaaappam 60 fillér.

a legjobb a f o g a k n a k é s a amajnak.
0»a«-siájm l korona 80fillér,0»aa-foepor 90fillér.— Ktpható
gyígyszerUrakbao, drogériákban él illatsurtárakban.

éves korában Budapesten. — Özv. szendrői GEÖOZE
MIKLÓSNB, szül. vekéi Vékey Veronika, 73 éves
korában Leleszen.

FECSKENDŐT S í
Lohr Mária (Kronfusz) Központi
Szivattyú- és Gépforgalmi Vállalattól

Szépsége

^O^

phitSChSbmnn
I
^^

fogalmazó, 35 éves

korában Békéscsabán. — Ifjabb kvassói és brogyáni
dr. KVASSAY ISTVÁN a konjiezai járás vezetője, tar¬
talékos huszárhadnagy, 31 éves korában Bécsben. —

M

Kocsiárucsarnok

A Czerny-féle Tanningene

Mária, 55

Veöreöa Miklóg (Zirc*). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodtdtujlak). — A •Dunaföldvdri EgyenlStégi kört (Dunaföldvdr).
Barcsa Mihály (Biharudeari). — Csolnoki István (Hajdúliadliáza). — A iLeíbicti Oazdatági Katzinóti (Leibicz). —
Imstyüc Jino« és Szivák János (Alberti-Irta). — •C$engerí
Cattinót (Ctenger). — Király Mihály (Zenta). -- Kunz
Rezső (Temetrékdt). — Budai Sakkozó Tártaiig (Budapest). —
Patkó Imre (Talpai).

Cipő valódi

Kérjen mintát a mi ruháknak és blousMknik való
tavául él nyári ujdons&giinkból: Rayei Foulirds
Valit, Crépa de Chms. Eolienne, Mouasellne, 1.U
cm. Kelés, méterje K 1'20 felfele, feketéi.én,
fehérben, egvazinben la tarka, valamint hím¬
zett blouteok éa aljat batipstban, kelmében,
v&szonban éa selyemben. ML csak elismert
{ szolid §elyemsiövete';et közvetlenül adunk ál
magánosoknak bermentve é§ már v.imiiunt' §"n
a lakáshoz szállítva — (Dupla levélhélyeg.< —

Schweizer db Co., Luzern D 24 (Schweiz)

korában Budapesten. — EDBEB VINCZE rom. kaih.

nyűg tanító, 88 éves korában Rozsnyón. - - MOL¬
NÁR SÁNDOR, iparos, 70 éves korában, Érsekujvárott
Őzv. PKNCZ LÁSZLÓNÉ, szül... Szauter
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Foulard-selymet

Éretttéoi
Értesítőt kívánatra küld

be fog fejeződni. Most jelent meg 127-ik füzete,
vagyis a XIV. kötet 9-ik füzete, a mely a Vitéz
és Wass nevek közé eső irók életrajzait és mun¬
káinak jegyzékét közli betűrendes egymásutánban.
Az eddig megjelent 127 füzet öszszesen 28,507 iró
életrajzát közli.
A «Jó pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek Elek
képes gyermeklapja legújabb, június 30-iki számá¬
ban közli Ábrányi Emil és Jic-ni'ttek bácsi versét,
Szócső Vilmos elbeszélését, Sebők Zsigmond foly¬
tatja fíiiriin'ii/ő Dőniőlőr utazását Budapest körül,
Állni Margit kedves szinjátékot irt, Garay Ákos
pompás képet rajzolt, lifilumi Viktor befejezi re¬
gényét. Ehhez a számhoz van mellékelve az idei
évfolyam első félévének tartalomjegyzéke. £. kis
dii'ikok Icvclt'i rovat, az almanach-pályázat fölött
rendezett szavazás eredménye, a rejtvények, szer¬
kesztői izenetek egészítik ki a szám gazdag tartal¬
mát. A t J ii Pnjliisi>-t a Franklin-Társulat adja ki,
előfizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, fél¬
évre 5 korona, egész évre 10 korona, egyes szám
ára 20 fillér. Mutatványszámot kívánatra küld a
kiadóhivatal. (IV. kér., Egy etem-utcza 4.)
Új könyvek.
Szindbád utazásai. Elbeszélések, irta Krúdy
Gyula. Budapest, Singer és Wolfner; ára íi ko¬
rona 50 fillér.
Derű. Szécsi Ferencz válogatott munkái. Három
kötet. Poi'zó (Agai Adolf) előszavával és Geiger
Richárd rajzaival. Gyoma, Kner Izidor.
Magyar irók élate ex munkái. A M. T. Aka¬
démia megbízásából irta Szinnyei József. Buda¬
pest, Hornyán szky Viktor ; ára l korona.
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Ivó- és fürdökurák
kiváló gyógyeredménnyel:

gyomor-, bél- és májbajoknál, epekő¬
nél, cukros hugyárnál, köszvénynél.

Stájer UrtomáJiyl gydg|Intézet 600 sióba 2.-kor,
^ jM
^/J
U
w
(61 feljebb, lillamot »ilágitás. lift. beeviidélü lorriiítí
^^^^^^£&
^*
^^*^^mL^
niexakat: Hoftmana Jóuef cié^aél, Budapest, V^ Báthory-utowi
8. síim.
Bájöt 15. — uipUmbtr
30. "~ '" '
MBS^J*,TO r i i éffi fŐ lerakat: HoSmann József ccÁtmÁi TinriQv.eo+ TT v^*i. A .

Síil-fapornmlo.-

rheumát, Ischiast, anyagcserezavarokat,
cukorbeteésééet, alkati bajokat, iyennekkórokat, csonttöréseket és iizadmányokat.

pompás

Idény egész évenáf!

IALTENBERGER

PÁRAD

Az elő- és utőévadban a lakások 50%-kai
olcsóbbak az állandó vendégeknek. : : : :

GYÓGY¬
FÜRDŐ
Fürdőkabínok és folyós k
gőzfűtéssel vannak ellátva !

S»inye-LipociiS«lvatorforrás-váU«I«t,
Budapest, V., Rudolf-rakp«rt 8.

Cement-fedőcserép-gyártó gépek,
Beton-ürtömb-gyártó gépek,
Cement-falazótégla-gyártó gépek,
csatornázási alapcsövek.
Formák: betonoszlopok stb. gyártáeára. Kotorok. — Hengerművek.
Belonkeverőgépek. — Czementlapsajtolók.

Dr. GÁSPÁRT & Gomp. gépgyára
Markranstadt, l.cip/ii.i mellett.
Kérjük gyárunkat meglátogatni. 2Í8. siámu ái"c ingyen.

KASSA

RUHAFESTO-, VEGYTISZTITO- ÉS GOZMOSÓ-GYÁR
GYASZESETBEN RUHÁKAT 3 NAP ALATT LEG¬
SZEBBEN FEST FEKETÉRE. • ALAPÍTVA 1810

K a r o l y i M i h á l y gróf tulajdona, Hevesmegyében
vastimsós fürdőkkel és hidegvizgyógyintézettel, égvéuyes kénes savanyuviz, természetes a'Eén és vastar¬
talmú vizek. Kiváló jó hatása i d e g - , v é r - , gyo¬
mor- é s m é h b a j o k n á l , g y e n g e s é g n é l ismeretes.
Tiszta, enyhe hegyi levegő, sport, kirándulások. Mo¬
dern kényelemmel berendezett szállodákban 173 szoba
áll a vendégek befogadására. Kitűnő élelmezés mér¬
sékelt árak mellett. Évad május 15-től szeptember hó
a főévad jnnius hó ál-től augusztus 20-ig tart.
Prospektussal
bárminemű felvilágosítással készfürdoigaigatósag.
ségesen szolgai a

26. SZÍM. 1912. 59. ÉVFOLYAM.

A világ legelső

mórfürdője.

ÉTadonklut több mint 1500 mórfflrdÜ. Saj.it mórbirtok 30 millió
köbméter. Verseny nélkül a vegyi öazetétel é l gyAgyhatáa tekin¬
tetében. : Ideális tartózkodás gyógyulásra szoruld gyermekek
részére. Természetes r&dinm-c-maiiatoriam. ~

Legfontosabb szívéYÓéyfiirdője Ausztria-Magyarországnak.

FRANZENSBAD

J a v a l l a t o k : Vérszegénység, sápkór, gör•*«•
* yéiy, indikált gyermekbetegségek,
osúz köszvény, légzöszervi, Iragy- és emésztőszervi
hurutok, állandó székrekedés, idegbetegsegek,
nenraezténia hisztéria, n ő i betegségek, izzadmányok nyom. szívbetegségek, szivgyongeség,. krónikus
szivizomgyulladás, szivbillentyübántalmak,
rózis és szivelzsirosodás ellen.

26. sziM. 1912. 59. ÉVFOLYAM.

Rákóczi kollégium

A kontinens legerősebb szénsavai* forrásaival. Prospektus Ingjen
a polgármeateri hiratal által.
Fiirdőszolgaltatás április hó 1-től október hó 30-ig. — Idény május hó 1-től szeptember hó 3O-ig.
.

2.80 koronatol kezdve
kg-.-kint. Leg-előkelöbb
beszerzési forrás:

535

VASÁBNAPI ÚJSÁG.

ELEK

Budapest

A herczegprímás fővédnöksége és világi papok vezetése alatt
álló nevelőintézet nagyarányú és minden pedagógiai, meg
hygieniai követelményeknek megfelelő épülete a főváros
budai oldalán, a Rózsadomb déli lejtőjén, a Marczibányi-tér

:;

sarkán áll (II. kerület, Oszlop-utcza 3 5 . szám).

És TÁRSA
R.-T.

Károly-körut 10.

IV. Kerület, :;

Új növendékeket csakis a középiskola alsó két-, kivétele¬
sen III.—IV. osztályába vesz fel, kik a kollégiummal kap¬
csolatos érseki főgimnáziumot látogatják. Idegen nyelvek,
zene, vivás és egyéb sportok tanításáról gondoskodás tör¬
ténik. Saját játszó-, sport- és tenniszpályák. Beteg- és
üdülőpavillon. Évi tartásdíj 1000 korona. Jelentkezés
június végéig.

Magyar Kereskedelmi
Vállalat, Miskolcz 2.
Képes árjegyzék ing-yen
és bérmentve.

S *'

£s >
cö ^

Ű

S v

Nyaralóknak és falun lakóknak
nélkülözhetetlen.
100 gyertyafény er5s, óránkénti világításra 3—5 fil¬
lérbe keral.nincs kanóc/a, bárhova vihető s semmi
körülmények között fel nem robbanhat.

(ÚIRTORin ÉS TÁRSfl Bpest,
VIII.,

kerület, Baross utcza 1. szám.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

*co

A szép mell elnyerésének művészete már
nem titok többé a nők előtt, mióta a Pilnles
Orientales (keleti pilulák) pompás tulajdon¬
ságai ismertekké lettek. — Ezen pilulák tényleg
képesek a mellet fejleszteni, megerősíteni és
njjáalkotni és a nyak, valamint a vállak
csontkingrásait eltüntetni, amenyiben az
egész mellnek kecses teltséget kölcsönöz¬
nek a derék szélessé tétele nélkül.
A Pilnles Orientales főképpen ke¬
leti növénykivonatokból áll, tebát teljesen
arceniknm- mentesek s az egészség¬
hez is hozzájárul, Nem szabad ennek
hatását más, hasonló készítményekével,
a belső vagy külső használatban össze¬
hasonlítani. 20 éven felüli eredmény igazolja a Pilnles
Orientales hírét és bebizonyította, hogy ez ügy asszonyok,
mint a fiatal leányok részére az egyedüli megbízható szer
domború és erős mell elnyerésére.
Könnyű diszkrét kezelés. - Állandó eredmény körülbelül
két hónap után.
J. Katié, Pharmacien, 5 Passage verdean. P.iris. Egy doboz
• Pilnles Orientales» bérmentve és diszkréten kapható
6 korona 45 fillérnek postautalványon való beküldése elle¬
nében a főrnktárosnál: Török József, Budapest, VI., Királyutoza 14 (utánvéttel K 6 75.)
Lapunk minden olvasónőjének ajánljuk Török úrtól a
nagyon értékes lA kebel plasztikus szépségéről* szóló füzetf esket bérmentesen kérni, melyet ingyen küld.
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bőrbntoripar
Börbntor
szakműhelyek
KENDI MTAL

DÚS KEBEL ELNYERÉSÉRE,

3 2:

**

Budapest, IV. kér.
Semmelwes-u. 7. M.

W)

:o

N

G
írt
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a
Kényelmes havi

részletfizetésre.
NUTH KAROLY
Cs. és klr. fensége
József főn. üdv. szál.

mérnök és gyáros.

Gyár és iroda: Budapest, VII. kér., Garay-ntcza 10.
Központi viz-, lég- és gőzfűtések, légszesz és vízvezetékek, csatornázások,
szellőztetések, szivattyúk, vizerfiművi emelőgépek stb. — Tervek,
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek.

HIRSCH és FRANK
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat
BUDAPEST, V I . KERÜLET, ARÉNA-UT 127. SZÁM.
Külön osztály

téglagyári gépek.
Iparművészeti tárgyak, egyházi szerek gyári áron beszerezhe¬
tők készpénz vagy angol rendszerű részletfizetésre is
csási. éskir. ^ A D«*"* A I Á M í*"\ C ékszerész és
•üdv.szállító O A K V a A J A f M v J O mnötvösnél
Legdiv.to.abb karperec Budapest, IV., Klgy6-tér 5." Kolozsvár, Mátyás király-tér 13
órával.
t«sr*Mbb kivitelű ertsteYöeszköiők grammja munkával egyiitt 11 f.,
domborművű (Bélit) eröeezköiök 18 1111., halas, pecsenyéi, tésztái tálak
14 kanta* arany
110 K 1 3 f., talciák, meleneiék, k.nyérkosarak, 1 4 f., kávés, teás nervicek, Jonr
14
i
< bórsilJial— í 8 < talczik, gabonttek, gyamfllcsallvánjok, csoportos tálak, Jardiniwek 1 6 f.
Erist bömliial
U* Subád megtekintés Tételkényszer nélkül. Szabott gyári á r a k . Képes
14 • árjegyzék ingyen és bérmentre. Vidékre választékot készséggel küldők.

Tátralomnicz

megnyílt.

az 1912. évi tavaszi és nyári Idényre.
^ l szelvény 7 kor.
Egy szelvény
3.1O m. hosszú

Sahara-takaró,

GYÁRT: falítégla él oserépsajtókat, téglagyártó és agyagmegmunkáló
(épeket legújabb és legjobban bevált szerkezetekben.
:: "
Elvállalja anyagvizs¬
gálatok kivitelét és

tközl galamblövészet, tennis és golf. — KLIMATIKUS
GYÓGYHELY, MODERN SZANATÓRIUMMAL! - Vasút. -

teljes

ára darabonkint
csak
6 Jiorona SÓ fillér.
Egyúttal ajánlom príma
Smyrnautánzat-Salon sző¬
nyegeimet 140 cm. széles,
200 cm. hosszú 8 K,160 cm.
széles, 250 cm. hosszú 11 K,
200 cm. széles, 300 cm.
hosszú 15 K. ^gyeló, ha¬
sonló anyagból drbonkint
2 K. / r és minőség konkurenczia nélkül. Szétkül¬
dés utánvéttel. Nem tet¬
szés esetén becserélem
vagy a pénzt visszaküldöm :
Ámszétkül- f n o f á o Q t a r n vorm. !Hnndels u. Produk- :
teiiház. • UUald.1 u l C l l l tivgesell GÖDIK6 Sr. 16. E
Illusztrált katalógus ingyen és bérmentve. — 1O koronái :
' l egy elegáns czigaretta-tárcta ingyen.

Egy szelvényt fekete szalonruhához 20.— K-írt,
szintúgy felöltőszövetct, turistalodcnt, selyemkamgarnt stb. gyári árakon küld mint megbízható i s
szolid cég mindenütt ismert posztógyári raktár

Sí egei - lm h of Brünn.

MARGITCRÉME
Margit-szappan

70 fillér.

Margit-pouder
1 K 20 fill.

R yy

;:; i chininczukorkája

íztelen
chininbő

Többszörösen kitűnt.
1869-ben a magyar or¬
vosok és természetvizs¬
gálók fiumei vándorgyül^sén negyven arany
pályadíjjal jutalmazva.

a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az
egész világon el van terjedve. Páratlan hatása
szerencsés összeállításában rejlik, a bőr azon¬
¬
ítják, tessék eredeti védjegy¬
gyei lezárt dobozt elfogadni, inert csak ilyen
készítményért vállal a készítő mindennemű
felelősséget A Margit-créme ártalmatlan, zsirtalan vegytiszta készítmény, a mely a kül¬
földön általános feltűnést keltett. Ara l kor.

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

PAPEKJÓZSEF
=^= cs. és kir. üdv, szállító. •
BÖRÖNDÖS és finom
B Ő R A RU G Y Á R O S

Láz ellen!
Nem keserű!!
Legjobb szer láz, váltó¬
láz, malária ellen, kü¬
lönösen gyermekeknek
a kik keserű cbinin
bevenni nem képesek.
Valódi, ha minden egyes
piros csomagolópapiroson
lío/.siiyay Mátyás
névaláírása olvasható.

FOGAK

amerikai fogsorok a szájban
erősen beillesztve természe¬
tes kivitelben 4 K-tói feljebb.

Ű i n t knlönleg-esség-: amerikai aranykoronák éi hidak a leg¬
ideálisabb szájpadlás nélküli InehetetUn fogpótlás. Botn Tag; törött
fogsorok a legjotányosabban leaznek átdolgozta. Fogsorjaritások rögtön
elkészíttetnek. Fog-tömések Iplombák) ar«ny. porczellán, ezüit és
czementbül, fájdalom nélkül 3 koronától feljebb. Fogházáé teljwen
fájdalom nélkül (injekcióval). Béuletnzetésre iá 15 éri Jótállással.

Rozsnyay Mátyás

DR KALINOYSZKY

gyógyszertára

Arad, Szabadság-tér.

la*ff£££S£%£íS?

Budapest, VII. kér.. Rákóozi-nt 62. I. em. 3. sz,
Hársfa-ateu űrök.
H&zse&mr* és cxlmre figyelni tessék.

létesítését.
ELSŐRANGÚ
•
= REFERENCZIAK.

kölcsönző

keriileCAndrássy
k érni.

sta. — Telefon. — Prospektust díjtalanul küld az igazgatóság

MÍG eddig a régi bőr¬
betegségek, a legkü¬
lönbözőbb súlyos ideg¬
bajok, a sápkór, a női
arczot eléktelenitő pat¬
tanások s a női nemi
szervek folyással kom¬
binált hurutos megbe¬
Tízben vastartalommal
tegedéseinek kezelésé¬
oly kincsünk van, mely
nél csekély értékű ide¬
minden
eddigi arsengen vizekre voltunk
savas víznél (Roncegno
utalva, addig ujabban a
Levico) hatásosabb, és
könnyebben emészthető s manapság már, minthogy leg¬
előkelőbb orvosi tekintélyeink felkarolják s a fogyasztók
egész serege dicséri hatásalt, hazánkban csaknem kizá¬
rólagos keresetnek örvend. — Egy postaláda (7 palaczk)
párádi arsen vastartalmú gyógyvizet Magyarorsz. összes
postaállomásaira 6 K SÓ f.-ért berni, szállít a főraktár

aradiarsen

f
cs. és klr. üdv. siálJuJz Utó BUDAPESTEN.

Kapható minden gyógjtárban ét megbízható fnsjerkeregkedéíben.

Budapest, VIII.. Rákóczi-út 11.
A főváros legnagyobb bőráru szakűzete, olcsó, szabott árak, kizárólag Jobb
minőségű áruk. Árjegyzék bérmentve.

Tervek éiköltaégrvetés.k
díjtalanul.

(július l-

Minták ingjen ét bérmentve.
Az előnyök, a melyeket a magánvevS élvez, ha
szövetszükségletét közvetlen SlegeMmhof cégnél,
a gyári piacon rendeli meg, igen jelentékenyek.
Szabott, legolcsóbb árak. Óriási választék.
Mintahü, figyelmes kiszoleális, még * legkisebb
rendelésnél is, teljesen friss árúban.

CTVC'Q V l i r p v
dlSElOfVO l I

téglagyári telepek

Bethlen-ház

11 szelvény 10 kor.

teljes férfiruhához > 1 szelvény 15 kor.
(kából, nadrág és mellény) 11 szelvény 17 kor.
elegendő, csak . J l szelvény 20 kor.

tlrbonJíint K 3'SO. Er/esz
különleges szenzáczió ! !
Az én 2 kg. súlyú, 140
cm. széles, 200 cm.'hosszu

vOi

Ékszer. Ezüst. Óra.

Valódi brünni szövetek

Eszakisarfc- takaróim

tí

Angol bőrbutor, Ebédlöszékek, irodai karos¬
székek szakszerű gyár¬
tása. Külön osztály
használt bőrbntor mo¬
dernizálására, felfrissitéiére és testesére.
Székátaiakltágok.

VERSENYEN KÍVÜL!!
Egy ritka alkalmi vétel folytán abban a kellemes helyzetben
vagyok, hogy 2 méter hosszú és 130 cm. széles nehéz flanelltakarókat darabonkint g kor. 3O fOl. árkán szétküldjek.
Az ismert finom külön¬
leges príma

Kölcsönöz vidékre

ÉLŐPATAK
ma GYÓGYFÜRDŐ. •
Nagymennyiségű rádiumot tartalmazó víz.
Természetes szénsavas (nenteimi) fürdők.
Kiválóan jó eredményűvel használható a gyomor, vese,
hólyag és a m éli hurut ős b á n t a l m a i n á l , m á j és lépbajoknál, köszvény és csúzual, altesti
pangásoknál, valamint bármely az idegesség
alapján fejlődő betegségeknél. A nagyhírű előpat a k i g y ó g y v i z e k orvosi javaslat szerinti ivasa, összekötve
a megfelelő és itt feltalálható kisegitő gyógyeszközökkel (meleg
és hidegfürdök, vizgyógyintézeli kezelés, másságé, svédtorna,
diátikns étrend) r e n d k í v ü l k e d v e s ő e r e d m é n y t mu¬
tat fel. Fürdő-idény: május 15-től szeptember 15-ig
Vasúti állomis : Földtar és Sepsiszentgyörgy, honnan állandó
olcsó kocsiközlekedés van. Lakás, ellátás olcsó és választékos.
Az elő- és utóidénykcn (május 15-161 június 15-ig és aug. 20-tól
szepi. 15-ig) a gyógy- és zenedijnak fele fizetendő, lakások
50%-al és ellátás is sokkal olcsóbb. A B é l ő p a t a k ! á s v á n y vi», mely a szénsavdns, égvényes vasas vizek között első he¬
lyei toglal el, mint gyógy csíkoz, háznál is használható é s
ü d í t ő , k e l l e m e s 'ital tisztán vagy borral vegyítve, nagy
kedveltségnek örvend. Itthon és a külföldön évenkinl egy millió
pilaczknál több kerül forgalomba. Szétküldés! hely Élőpatak, de
kapható a legtöbb városban és nagyobb kereskedésben. P r o s ¬
pektust kívánatra ingyen küld az igazgatóság.

26. szíts. 1!H2. 59. ÉVFOLYAM

VASÁRNAPI Ü.T8ÁG.

Szépséí HAT
S felsége MOST
és derékfájásnál, szaggatásnál, egyszóval
mindennemű meghűlésből eredő fájdalmak¬
nál a legjobb fájdalomcsillapító bedörzsölő
háziszer a «DIANA-SÓSBORSZESZ.. Sokan
utánozzák és hamisítják

már ősidőktől fogva a legnagyobb
hatalmat birja. Kunyhókban és pa¬
lotákban egyaránt uralkodik, irányí¬
totta a világtörténelmet s napjaink¬
ban is ő irányítja az életküzdelem
rugóit. Nem csoda tehát, ha a női
becsvágy csúcspontja mindenkoron
a mindenki fölött uralkodó szép¬
s é g elérésén és bírásán domboro¬
dik ki. Szépségre szert tenni, ma¬
napság tulajdonképpen már nem is
olyan nehéz. Vannak eszközök, mik
az utolsó években

diadalt diadalra
arattak és az egész kontinens hölgy¬
világa által legkitűnőbb és.legmeg¬
bízhatóbb szépségelőmozditóknak el
vannak ismerve. Ezek a csodaszerek

kiknek bármely okból arczukon,

kezükön

vagy

testükön

ezt az egyetlen kiváló tulajdonságokkal biró,
masszírozásra, dezinficiálásra és borogatásra
legalkalmasabbDIANASÓSBORSZESZT.Ezért

pattanások,foltok,s
egyéb
szépséghi
b
ák
MOND

BUDAPEST, JÚLIUS 7.

SZEBKESZTÖ

27. SZ. 1913. (59. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda : IV. Varmegye-utcza 11.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-utcza 4.

Egyes szám
ára 40 fillér.

P A L.
_ .
Előfizetési < Egészévre
Félévre _ „
feltetelek: } Negy odévre _

2O korona.
1O korona.
5 korona.

A fVilágkri>nikát-\al
negyedévenként 1 koronával
töbíi.

Külföldi előfizetésekhez a postoilag meg¬
határozott viteldíj ÍB csatolandó.

vannak és kipróbálták eredmény¬
telenül a világ összes kenőcseit,
szappanjait, szépitőszereit és bár¬
minő más czimen létező bőrápoló
czikkeit: azoknak a legmelegebb
figyelmébe ajánljuk a valódi

jak is általánosságban az emberek, hogy a
«DIANA-SÓSBORSZESZ» a csoda-háziszerek
közé tartozik. Egy biharmegyei földesúr a na¬
pokban a következő levelet irta egy főváros¬
ban lakó rokonához: Abból a híres háziszerből

ERÉNYI

KÉRLEK
ICHTIOL-SALICIL-t.
DIANAkrém, szappan, púder,
E mellett ezek a kozmetikai szerek,
kiválóságuk daczára bámulatosán
olcsók és ezáltal minden hölgynek
módjában áll őket beszerezni éa
állandóan használni.

Egy üveg tégely DIANA-krém (nap¬
pali és éjjeli használatra) K 1.50
Egy üvegtégely DIANA-krém (csak
éjjeli használatra)
K l .50
Egy nagy darab DIANA-szappan
K 1.50
Egy nagy doboz DIANA-pouder
szarvasbőrrel együtt (fehér, rózsa
vagy sárga színben)
K 1.5O
Kapható egész Európában agyógytárakban, drogériákban és par¬
fümériákban. Aki nem tudja saját
helyiségében beszerezni, az ren¬
delje meg a központból:

hozz magaddal 12 üveggel, mert nálunk azt
tartják, hogy «DIANA-SÓSBOBSZESZ* nélkül
nincs maradása az embernek a házban,

Nem létezik olyan foltos,
olyan pattanásos nő vagy
férfi, kinek nyolcz nap alatt
el nem multak volna az összes
fent leírt arczot és kezeket
torzító

DE EGÉSZ borhibái és bó'rfeHiámlásai
biztosan számitok reá. Télen egy bedörzsölós a «DIANA-SÓSBOESZESZBŐL kincset
ér. Sokan összehasonlítást tettek a többi
utánzatokkal és a végén mindenki

A kezelés egyszerű, mert csak este
lefekvés előtt használandó

pattanásnál, kihámlásnál,

pártatlanul
a « DIANA-SÓSBORSZESZ. meUó szegődött.
44 fill. üvegekben az egész országban minde¬
nütt kapható. Vigyázzon jól a hamisítványokra

felülmúlja a világon létező összes
hasonló tisztító szereket. - - E g y
doboz teljesen elegendő.
Az eredeti «Erény i-lchtio IS a l i c i l ) három koronás dobo¬
zokban kapható.
%

ERÉNYI BÉLA Diana-gyógyszertára Budapest, Károly-körút 5.
Postai megrendelések utánvétel
: : mellett aznap szállíttatnak. : :
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mint egy millió köszönőlevél

rkezettbe a világ minden részéből.
A «.HUNGÁRIAi EVEZŐS EGYLET NYOLCZASA, MELY A STOCKHOLMI OLIMPISZON INDULNI FOG. - Balogh Rudolf fölvétele
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