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Keblek fejlesztésére 
és erősítésére 

a PILULES ORIENTALES közelébe 
semmi sem jöhet. 

A nő mindenkor igyekezett szépségét töké-
letesbbiteni. A szépségszerek köztil azonban 
egynek sincs olyan nagy értéke, mint annak, 
melyet leírunk a melynek segítségével jiiindt'n 
nő és fiatal leány szép és telt keblet ér¬ 
het el. 

Ezen szer.teljesen ártalmatlan és gyors ha¬ 
tású és legtöbbnyire elegendő 14 nap alatt cso¬ 
dás eredmények elérésére. 

L. úrhölgy írja : 
* Tizennégy nap óta köve' 

tem tanáetait t legnagyobb meg' 
elégedétemrc már most csodát 
eredményt érzek*. 

Előre meg kell jegyez¬ 
nünk, hogy ezen eljárás 
belső kezelés, mely által 
a kebelre előnyös hatás 
gyakorolható, mivel ezen 
szervek kizárólag a test 
belsejéből nyerik a táplál¬ 
kozást és csak a táplál¬ 
kozási szervezetre és az 
idegrendszerre ható szerek 
által lehet reájuk hatást 
gyakorolni. 

Az egész eljárás rend¬ 
kívül egyszerű és csupán 
igen kis pilulák bevevésé-
ből áll, melyeket napjában 
kétszer kell bevenni; sem 
liszttel való túltömés, 
semmiféle bekenés, vagy 
komplikált operácziók,me-
lyek éppenséggel hatás¬ 
talanok és haszonnélküliek lennének, nem 
jönnék használatba. 

E pilulákat tPimles Orientales Eatiei-nak 
hívják és elegendő hatásuk van a női kebel 
táplálkozó szerveinek megfelelő helyzetbe jut¬ 
tatására, ezen szerv jobb fejlesztéséhez s igy 
a kebel fejlődésére és megerősítésére a kellő 
eredménynyel jár. 

Ezernyi köszönőirat, mely hozzánk minden¬ 
felől érkezett, a legjobb bizonyítéka ennek-s 
mi csak egyet kívánunk bemutatni ezek közül: 

Uram l BaHnáltam a Pilula Orientálót ét örö¬ 
mömre tzólgál önt értesiteni, hogy a» elért eredmény 
nagyon kielégüett. Kötérzületemre általában nem gya¬ 

korolt rotsz hátait, sőt ellenkezőleg, soh'i nem volt 
jobb rtvagitam, mint a kúra tartama alatt. Csak örö¬ 
mömre zsályáikat, hogy az ön szerét haiználatba vettem. 
Őszintén köszönöm e's sziveién elismerem a haszna l' 
pirulák hatóerejét. Kötelességemmé teszem továbbá, 
hogy az ön orvosiágát minden nőnek, kinek arra 
szüksége van, ajánljam. 

Gsz. S. . . MÁRIA. Bnd Lindeek Rlteinland. 
Beméljük, hogy egy ilyen őszinte és önként 

küldött bizonyíték ele¬ 
gendő olvasónőinknek és 
eltekinthetünk a továbbiak 
közlésétől. 

Ne essék tehát két¬ 
ségbe, ha keblének nin¬ 
csen meg a kellő teltsége, 
vagy ha valamely mellék¬ 
körülmény annak kemény¬ 
ségére és domborúságára 
kártékonyán hatott volna. 
Akkor se essék kétségbe, 
ha egyéb hasonlónemü 
szerekkel eredmény nél¬ 
kül tett volna próbát. 
Akármint van is, próbál¬ 
kozzék «Batie Pilules 
Orientalesí-szal, keble né¬ 
hány hét alatt kifejlődik 
és erős lesz és a nyak 
csúf csontkiugrásai telje¬ 
sen, mintegy bűvészet 
által eltűnnek. 

Ezen orvosi kitűnősé¬ 
gek által kipróbált piln-
lák az egészségnek úgy¬ 
szólván kellékei és minden 

természetű hölgynek és fiatal leánynak megfelel; 
Folyamodjék haladéktalanul hozzájuk. 
J. Éatie Phannacien, 5 Passage verdeau, 

Paris. Egy -doboz . P i l u l e s O r í e n t a l e s i 
bérmentve és diszkréten kapható, 6 korona 
45 fillérnek postautalványon való beküldése 
ellenében a föraktárosnál: Török József, 
Budapest, VI., Király-uteza 12. és Pharma-
zeutische Agentur, Wien, XII., Teichacker-
gasse 5. (Utánvéttel 6 korona 75 fillér.) 

Lapunk minden olvasónőjének ajánljuk 
Török úrtól a nagyon érdekes <A kebel 
plasztikus szépségéről! szóló füzeteoskét bér-
mentesen kérni, melyet ingyen küld. "" 
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A •Vildgkróntkdt-va.l 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag 

határozott viteldíj is csatolandó. 
meg-

A M V A K l Óvjátok gyermekeiteket hátgerincz-
MI\TMr\! p elg^pbuiéstől. H 
Nincsen többé elgörbült test! 
Ha az én utói nem ért, a legismertebb orvosok által 
ajánlott ortopéd-támasztó fűzőimet használja. Mesésen 
könnyű és hygienikus! Ferdén növésre hajló iskolás 
gyermekeknek nélkülözhetetlen mentő és evőeszköze. 

Füzöhasználat előtt Füzőhasználat ntán. 
Haskötők, gummiharitnyák, mellfűzők mérték szerint készíttetnek. 

Hölgyeknek szakavatott női kiszolgálás. 
Mérsékelt árak l Kifogástalan technikai kivitel jótállás mellett! 
Legújabb képes jubileumi árjegyzéket Ingyen és bérmentve küld: 
K E L E T I J . testegyenesitő gépek gyára 
Budapest, IV. kerület, Koronaherczeg-utcza 17/K. sz. 
Alapitatott 1878. Telefon 13—76. 

Legelőnyösebb bevásárlási forrás: 
Magyar Kereskedelmi Vállalat * Miikoloi 3O. 
Tessék ánjánlttot kérni. Tárnék árajánlatot kérni. 

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

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen 

ROZSNYAY PEPSIN BORA, 
Kellemes izü, kiváló jó hatású szer 

étvágytalanság, ren¬ 
detlen emésztés és 
gyomor-gyengeség ellen. 

• 

Étkezés közben véve, megóv 
a gyomor-terheléstől. 
Egy üveg ára 3 kor. 2O fill. 

Kapható: 
minden gyógytárban 

valamint 

Rozsnyay Mátyás 
ARAD, Szabadság-tér. 
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Már rég ágyában feküdt, míg a szomszéd 
erkélyről még sokáig lágy, szenvedélyes fütty¬ 
szó hallatszott. Művészies fioriturákkal ékített 
olasz operaáriák, mélabús népdalok. Eita még 
sohasem hallott ily szépen fütyülni. «Mintha 
csak fülemüle zokogna az éjszakában, — gon¬ 
dolta s elaludt. 

Másnap délben az ebédnél egy terítékkel több 
volt feltéve asztalukon. Épen Eita és a resz¬ 
kető kezű őrnagy között. Már mindnyájan he¬ 
lyet foglaltak, csak az az egy hely maradt 
üresen. 

- Úgy látszik, egy új asztaltársat kapunk, — 
szólt Pannwitzné, - - de ni, itt is jön már 
Danneberg úrral. 

— Ei, das ist ja ganz was Feines! - - kiáltá 
Frau Konsul Heddersen az ajtó felé fordulva, 
melynek keretében megjelent a szanatórium 
tulajdonosa egy feltűnően magas, karcsú férfi 
oldalán, a kit Bitáék asztalához vezetve, mint: 
Eitter Leó von Zemszkyt mutatott be, kijelöl¬ 
vén neki ülőhelyét. 

Az idegen könnyedén meghajtotta magát, 
azután helyetfoglalva, mégegyszer meghajtotta 
fejét Eita felé, s midőn tekintete Bitáéval talál¬ 
kozott, kiejtette monokliját félszeméről és olyan 
furcsán, hamisan és egyetértőén nézett reá, 
hogy Eita kiolvashatta szemeiből a következő¬ 
ket : «Bettenetes hely, rettenetes alakok ! Ugy-e 
ügyesen kieszközöltem magamnak ezt a helyet 
maga mellett ?» 

Eita elmosolyodva hajolt tányérja fölé. Bosz-
szankodott ugyan magára a mosoly miatt, mert 
érezte, hogy ezzel bizonyos szövetségességet 
vállalt az idegennel. 

Flóra néni elővette gyöngyház lorgnonját és 
sans-géne vizsgálhatni kezdte a fiatalembert. 

— Ah, Zemszky ? A krajnai Zemszkyekből? — 
kérdé nagy örömmel. 

- Egy család, báróné, de a krajnai majo-
ratsherr csak nagybátyám. 

- Ah, úgy? Annak a felesége nemde a szép 
Tixi Leyen ? 

- Nem, báróné, Tixi Leyen Zemszky Eudi 
felesége. Nagybátyám neje Wallheim grófnő. 

— Persze! A Wallheim Hallburg vonalból 
nemde ? 

— Igenis báróné. 
- Még sokáig szándékozik kedves nagynénje 

az én családfámon tornázni ? — kérdé Zemszky 
halkan Bit át ól, szinleg buzgón kanalazva le¬ 
vesét. 

Bita alig tudta nevetését elfojtani, pedig újra 
bosszankodott magában, hogy a tiszteletlen 
megjegyzést nem utasította vissza. 

- Eoppant kedves hölgy a báróné, — szólt 
újra az idegen, megerősítve monokliját s szem¬ 
ügyre véve a buzgón beszélő Flóra nénit, -
most ép az anyai nagyanyámat adja be annak 
az erős fehérhajú hölgynek. Az a hölgy igen 
erőteljesnek látszik, azt hiszem, el fogja bírni 
összes őseimet. 

Mindezt oly komolyan, udvarias arczkifeje-
zéssel, színtelen, halk hangon adta elő, hogy 
az asztalnál ülők közül egyik sem sejthette 
gonoszkodásait. 

— Kúrahasználatra jött ide ? — kérdezte 
Eita, épen hogy csak valamit kérdezzen. 

— Igenis, gnádigste, vezekelni jöttein. Kí¬ 
váncsi vagyok, hogy meddig tartom ki. — Az¬ 
után hirtelen megváltoztatva könnyed, játszi 
hangját, komoly arczczal kérdé: — És önök 
meddig lesznek itt? 

— Oh, nagynéném annyira meg van elé¬ 
gedve kúrájával, hogy bizonyára még vagy 
négy hétig ki fogja húzni az itlartózkodást. 

- Négy hétig maradok akkor én is, — ezen 
jelentéktelen szavakat oly lágy hangon mondta 
és oly kedvesen kérőén és jelentőségteljesen 
nézett reá, hogy Eita érezte, hogy elpirul. 

Az idegen szájaszéle egy pillanatnyira gú¬ 
nyosan félrehúzódott. 

Eita most már a bosszúságtól pirult. 

- Ne bosszankodjon, — olyan jól áll ma¬ 
gának, — szólt Zemszky, fel sem nézve s szin¬ 
leg igen elfoglalva tányérjával. 

Eita még jobban bosszankodott. Szinte tehe¬ 
tetlennek érezte magát az idegennel szemben. 
Nem jutott eszébe semmi. . . Pedig bires volt 
arról, hogy igen ügyesen tudott parírozni és 
visszavágni. Eddig mindig az ő szerepe volt a 
vele foglalkozó urak bosszantása. Már kis süldő¬ 
leány korában kihozott sodrából akárhány rou-
tinirozott gavallért. S most ez a sötét, keskeny 
arczú Mephisztó úgy ugratja őt, mint valami 
falusi kis leányt. 

Ebéd végével csak rövid fejbiczczentéssel bú¬ 
csúzott szomszédjától, a ki túlzottan mély meg-
hajlással viszonozta azt. 

Eita nyugtalanul tett-vett szobájában, azután 
lement nagynénjéhez annak levelezését elvé-' 
gezni. 

Flóra néni nem irt soha egy árva levelet 
sem. Mind Bitának mondta tollba, a kinek ek¬ 
ként természetesen beletekintése volt nagynénjé-
nek valamennyi magánügyeibe. Lassanként 
megismerkedett azon falunak, sőt megyének 
vezető és fő embereivel, melyben Flóra néni 
nagykiterjedésű uradalma felúidt. Mert néha 
akadt holmi komolyabb elintézni való is. A jó¬ 
szágigazgató új cséplőgép beszerzését sürgette, 
a plébános templomrestaurálást meg új haran¬ 
got akart, a falusi jegyző pedig verébfej betű¬ 
vel nagy tisztességtudással irt leveleiben isko¬ 
lát kért a falu számára. Volna egy elég tágas 
ház a faluban, olcsón eladó. A berendezés sem 
kerülne sokba . . . A szegény gyerekeknek a 
szomszéd községbe kell menniök iskolába. Té¬ 
len majd megfagynak, nyáron majd eltikkad-
nak. Ebédre nem jöhetnek haza. Holmi kevés 
elemózsiát visznek magukkal a kis tarisznyá¬ 
jukban. De hát az nem elég. Vérszegény és 
satnya az egész iskolásgyerekhad. Kimaradniok 
pedig nem szabad, mert megbüntetik őket . . . 
Sürgősebb volna az iskola, mint a templom¬ 
restaurálás. Nincs annak a templomnak semmi 
baja, mint hogy hull le róla a vakolat. Meg 
hogy repedt volna a harangja, hát az nem áll. 
Csak csúnyán szól, mert a sekrestyés már vén 
és nem akar felmászni a toronyba, hanem 
iskolásgyermekeket küld fel s azok aztán ott 
haszontalankodnak és lógnak a harangkötélen és 
hanczuroznak rajta, a mitől aztán olyan a hangja 
annak a harangnak, mintha félrevernék stb. 

Eita igyekezett rávenni nagynénjét, hogy a 
derék jegyző kérését hallgassa meg s a plébá¬ 
nosnak pedig azt válaszolja, hogy a templom¬ 
restaurálásra majd később kerül a sor. Flóra 
néni, legyőzve Eita ékesszólásától, reáhagyta, 
írjon, a hogy jónak látja. 

Jött erre egy öles levél a plébánostól. Hogy 
így meg amúgy. Minő csapás. A püspök meg¬ 
ígérte, hogy bérmaútján útba ejti Ardódot s fel¬ 
szenteli a templomot. A környékbeli uraságok 
is mind nagyban készülnek. X.-né ígért egy új 
misemondó ruhát, Y. kisasszonyok gyönyörű 
oltárterítőt hímeznek. D.-né, a ki várandós első 
gyermekével, új oltárképet igért s várni akar 
a keresztelővel a beszentelésig. A faluban van 
több jegyespár is. Mind a beszentelés napján 
akarnak megesküdni. 

Ha pláne el méltóztatna jönni a méltóságos 
bárónénak, hát olyan ünnepélyes fogadtatás¬ 
ban volna része, hogy még a főispán instal-
lácziója sem volt külömb a megyeszékhelyen 
Fehérruhás leányok, mozsárdurrogás, bandé¬ 
rium stb. 

Flóra néni elkáprázott s reáment a lépre. 
A jegyzőnek megiratta, hogy egyelőre még ne 
intézkedjék, mert személyesen kivan meggyő¬ 
ződni az iskola szükséges voltáról, a plébános¬ 
nak pedig jókora összeget utalványozott a 
templomjavítás czéljaira. 

Eita belátta, hogy itt már hiába küzdene s 
szó nélkül megírta a két levelet. Azóta elmúlt 
már vagy három-négy hét . . . 

A mint Eita most belépett nagynénje szobá¬ 
jába, az nagy örömmel lobogtatott feléje egy 
levelet. 

- Nézd csak Eita, itt írja a derék plébános, 
hogy a templomjavítás nagyszerűen halad. 
Hogy szeptember elejére be is lesz fejezve. 
A püspök biztosan jön. Kér nagyon, hogy jöj¬ 
jek le én is . . . Na Eita ülj le és ird meg, hogy 
jövök. Ilyen szép ünnepélyről csak nem hiá¬ 
ny ozhatik a templom patrónája. 

- Ugy-e Flóra néni, Ardódra Pesten át kell 
utazni? 

- Hogyne. Na persze, szeretnéd a szüléidet 
látni, ugy-e? 

- Igen, Flóra néni, - - szólt Eita mele¬ 
gen. - - Mama irja, hogy a papa igen gyöngül, 
aligha húzza már sokáig, - - tévé hozzá só¬ 
hajtva. 

Flóra néni homloka elborult. 
- Úgy-úgy . . . hm, na ja. Előbb Bécsben 

kell megállanunk, azután egy-két napig Pesten 
is tartózkodunk, ha futja az idő . . . No most 
csak írjál, mein Kind : Tisztelt plébános ú r . . . 

Eita lehajtotta fejét, hogy feltoluló könnyeit 
elrejtse. Belátta, hogy ügyetlenül cselekedett, 
midőn apja betegségéről beszélt. Ismerhette 
volna már annyira Flóra nénit, hogy tudja, 
mennyire irtózik a beteg embertől, beteg¬ 
látogatástól, meg effélétől. A mennyire érde¬ 
kesnek találta saját baját s a milyen szívesen 
hallgatta egy-egy lábbadozó betegségének egész 
történetét, ép oly idegesen irtózott az elsötétí¬ 
tett betegszobától, a halál és elmúlás gondo¬ 
latától. 

Eita gépiesen irt. Kissé gúnyosan görbült 
ugyan félre a szájaszéle, mikor megczímezte a 
levelet, bár méltányolni tudta az ügyességet, 
a melylyel az egyháznak ezen derék szolgája 
fel tudta használni czéljaira Flóra néni gyen¬ 
géit : hiúságát és szereplési vágyát. Csak a de¬ 
rék Csermák bácsit, a falu jegyzőjét sajnálta, 
a kinek kérelmét Flóra néni elutasította. 

Hja, iskolaavatásra legfeljebb ha eljön a tan¬ 
felügyelő, meg a szolgabiró . . . 

A levelezés befejezése után Flóra néni elbo¬ 
csátotta Eitát, ki tudta, hogy nagynénjét leg¬ 
alább is 2—3 óráig a «kezelések» fogják elfog¬ 
lalni, gyorsan felsietett szobájába, feltette szé¬ 
les nagy szalmakalapját, kezébe vette napernyő¬ 
jét s egy angol regényt és keztyűit felhuzogatva, 
lassan lement a lépcsőn, hogy hosszabb sétára 
induljon. 

A mint kilépett a portálén, a szemben lévő 
nagy platánfa alatt egy kényelmes kosárszék¬ 
ben hátradőlve ült Zemszky. Eitát megpillantva 
lassan felállt s kiegyenesítve ruganyos, nyú¬ 
lánk termetét, egy kicsiny, alig észrevehető 
nyújtózkodást utánozva, tréfás szemrehányás¬ 
sal kérdé: 

- Olyan sokáig tart az, míg az ember kala¬ 
pot tesz és keztyűt húz? 

Eita értelmetlenül bámult reá, Zemszky ki¬ 
húzta az óráját. 

- Na ja, épen tizenöt perez előtt ment fél 
a nagynénje szobájából. Hogy lehet így vesz¬ 
tegetni a drága időt ? — Ezzel odalépve a még 
mindig szótlan fiatal leányhoz, kivette kezéből 
a könyvet. — Ezt itthon hagyhatjuk. Biztosí¬ 
tom, hogy igyekezni fogok oly jól mulattatni 
magát, hogy erre nem lesz szüksége. 

Eitán ismét erőt vett a tehetetlen bosszan-
kodás érzete. Egy lépéssel hátrálva, összerán-
czolt homlokkal nézett a fiatalemberre: 

- Én nem értem magát. Én nem kértem 
fel, hogy reám várjon . . . Általában mit gon¬ 
dol?. . . 

Eita zavartan elhallgatott. 
Zemszky félrehajtva fejét, úgy nézett Bitára, 

mint egy felnőtt egy berzenkedő gyermekre. 
- Hogy én mit gondolok ? Én csak azt gon¬ 

dolom, hogy az egészen fölösleges, hogy maga 
bosszankodjék. Maga unatkozik, ugy-e? Én is 
unatkoznám maga nélkül. Tehát legokosabb, 

ha ezt a könyvet odaadom szépen a portásnak 
és elmegyünk együtt sétálni? No, nincs iga¬ 
zam? 

Zemszky kedves, hunczut, kérő mosolylyal 
várta Eita feleletét. Fehér fogai csillogtak 
Olyan kedvesen haszontalan és olyan ellenáll¬ 
hatatlan volt, a mint ott állt pompásan szabott 
nyersselyem öltözetében, kissé félrecsapott pa¬ 
nama-kalapjával s az óralánczán csilingelő 
fénylő apróságokkal. 

Leejtette monokliját s sötét szemeiben kérő 
kifejezéssel hajolt Eita felé : 

- Na hát mondja kérem, merre megyünk? 
Rita belátta, hogy nem bir ezzel az ember¬ 

rel. Hogy legfeljebb nevetségessé teszi magát, 
ha berzenkedik. Hogy nem tudja megtalálni a 
hangot visszautasítására. Mosolygott hát in¬ 
kább és belement Zemszky tréfás hangjába. 

- Jól van hát, elkísérhet sétámon Küss-
nachtba, majd meglátom . . . 

Eita szava ismét elakadt. Ő, a ki máskor oly 
könnyen tudta kifejezni gondolatait, most, kí¬ 
sérője tréfásan áhítatos arczának láttára kereste 
a szavakat, mert félt attól a gyors, fölényes, 
gúnyos, pillanatnyi mosolytól, mely Zemszky 
szépvágású ajkai szélén néha megjelent. 

Zemszky kiegészítette a félbenmaradt mon¬ 
datot . 

Értem igenis, ez egy olyan próbaséta. 
Eemélem, meg lesz velem elégedve s az egész 
idényre szóló szerződóst kötünk majd Küss-
nachtban egy pohár kurgemáss almabor mel¬ 
lett? 

Elindultak tehát. Eita meglepetésére Zemszky 
roppant finom érzékkel bírt a természet szép¬ 
ségei iránt, s rendkívül élvezte az út festői 
részleteit. Viselkedése is megváltozott. Gúnyo-
ros, nyugtalanító modorát felcserélte az idő¬ 
sebb fivér komoly barátságával. 

Küssnachtba érve, Zemszky rábeszélő tehet¬ 
ségének tényleg sikerült Eitát reávenni arra, 
hogy betérjen vele a kikötő mellett fekvő kis 
nyári vendéglő árnyas lugasába az említett 
almaborra, mely mellett megvárhatják az őket 
E.-be visszaviendő hajói 

- Koczczintsunk az unalom elleni véd- és 
daczszövetségre, — ajánlá Zemszky. 

Eita gyanútlanul mosolyogva emelte fel po¬ 
harát, de a mint Zemszky arczába nézett, an¬ 
nak sötét szemeiből hirtelen olyan forró, lán¬ 
goló, szenvedélyes tekintet csapott feléje, hogy 
keze megremegett. Pohara Zemszkyóhez ütő-
dött s hamis hangot adva, megrepedt. Eita 
összerezzent s elkedvetlenedett. 

Meglehetősen szótlanul szállt fel az időköz¬ 
ben megérkezett hajóra. Zemszky szótlanul kö¬ 
vette őt. Leültek a hajó orrában. Alkonyodutt 
már. A rekkenő meleg nap után hűvös esti szél 
kerekedett. Zemszky levette kalapját s szemeit 
lezárva, arczát a szél irányába tartotta. 

Eita lopva tanulmányozta a férfi arczát, mely 
igen fáradtnak, hervadtnak és szomorúnak lát¬ 
szott e perczben. Nem volt épen szabályos arcz 
s Eita kereste azon nyugtalanító varázs okát, 
melylyel Zemszky reá hatott. Nézte a keskeny 
homlokot, melyről a szénfekete haj hátra volt 
simitva. A vékony, erősen ives fekete szem¬ 
öldököt az olyan változó kifejezésű szemek 
felett. A szemek körül azt a számtalan apró 
barázdát. A kissé hajlott orrot, nemes pari¬ 
pára emlékeztető nagy orrlyukaival. Az ápolt 
selymes fekete bajusz alatt a finom metszésű 
vérpiros telt ajkakat s az nkaratosságot el¬ 
áruló, középen metszett, rövid, előreálló, ke¬ 
mény állat. 

- Tulajdonképen nem is szimpatikus arcz, — 
tűnődött Eita magában, — semmi esetre sem 
bizalmatkeltő. 

E perczben Zemszky kinyitotta szemeit s 
hosszú komoly tekintetet vetett Bitára. A leá¬ 
nyon önkénytelen borzongás futott végig. Erezte, 
hogy ezen ember tekintete ép úgy megbénítja 
őt, mint a kigyó szeme a madarat. 

Megérkezve E.-ben kiszálltak. A csekély¬ 
számú utas gyorsan elszéledt jobbra-balra s ők 
lassan lépdeltek felfelé a hegyoldalon vezető 
szerpentin úton, mely a szanatóriumhoz veze¬ 
tett. 

Az út mindkét oldalán szőlővel volt beül¬ 
tetve. Itt-ott egy hársfa ontott virággal telt 
ágairól nehéz, édes illatot. Épen megkondult 
az esti harang. 

Zemszky megállt s a tó felé fordulva, las¬ 
san, mélabúsan szólt: 

- Csodálatos, hogy az illat sokszor mennyi¬ 
vel intenzivebben varázsolja az ember elé egy 
rég elfelejtett milieu képét, mint akármi más. 
Otthon Íróasztalom felett méteres nagyságban 
lóg édesapám kastélyának képe s talán hóna¬ 
pokig fel sem nézek reá s most ez a hársfa. . . 
Sirni tudnék, oly tisztán áll előttem gyermek¬ 
korom, ifjúságom és — nyomorult, átkos jele¬ 
nem ! 

Zemszky két kezét halántékaihoz szorította 
s hosszan, némán nézett maga elé . . . 

- Bocsásson meg, - - szólt aztán hirtelen 
Eita felé fordulva. — Ostoba, szentimentalitás, 
reflexérzés az egész. Indirekté maga az oka. 
Estharangszó, hársfaillat s egy hófehér an¬ 
gyal . . . természetesen öntudatomra kell, hogy 
jöjjön a saját szénfekote voltom. 

A fehér fogak ismét villogtak, a keskeny ar-
czon ismét gúnyos mosoly ü l t . . . 

Eitán valami megmagyarázhatatlan nyugta¬ 
lan érzés vett erőt. Este nem is ült ki az er¬ 
kélyre s az ajtaját is már bezái-tn, mielőtt le¬ 
ment a vacsorához. 

Másnap reggel, a mint kinyitotta az erkély¬ 
ajtót, az erkély tele volt szórva fehér rózsák¬ 
kal. Eita felszedte a bágyadt szép virágokat s 
bevitte őket a szobájába. 

Bizonyos néma egyetértéssel e naptól fogva 
Zemszky pontosan négy órakor ott ült a nagy 
platánfa alatt s megvárta Eitát, hogy együtt 
tegyék meg sétájukat. Zemszky csinálta meg 
mindig a napi programmot. Korán reggel kelve, 
bejárta a környéket gyalog és hajón B mindig 
új meg új szép pontokat talált, melyekhez dél¬ 
utánonként nagy büszkén vezette Eitát s gye¬ 
rekesen örült a szép leány lelkesedésén. 

Viselkedése is egészen megváltozott. Bántóan 
gúnyos, csipkedő modorát barátságos pajtásko-
dás váltotta fel. Eita lassankint egészen elve¬ 
szítette az iránta érzett bizalmatlanságot s egé¬ 
szen átengedte magát a kellemes társalgó 
egyéni varázsának. 

Most már az erkélyajtót sem reteszelte be 
kisleányos ijedséggel, sőt talán ezeket az erké¬ 
lyen eltöltött estéket szerette legjobban. 

A nagy épületben már rendesen nyugalomra 
tért mindenki, csak Eita és Zemszky könyököl¬ 
tek még erkélyeiken, halkan beszélgetve. Vagy 
pedig Eita hallgatott és Zemszky fütyült. Gyö¬ 
nyörűen, lágyan fütyült, epedő lengyel és olasz 
nótákat. 

Előttük fénylett a tó sötét, sima felülete, 
melyet néha beezüstözött a hold s akkor lesték, 
hogy a holdsütötte tavon nem-e suhan át egy-
egy magános csónak, csillogó barázdát hagyva 
maga után. Vagy pedig a sok fényes pontocskát 
figyelték meg a tó partján, a melyek egyenkint 
kialudtak, a mint a házacskák lakói nyuga¬ 
lomra tértek. 

Egy rekkenő meleg nap estéjén ismét künn 
állottak erkélyeiken. Az éj sötéten szállott le. 
Nem fénylett a hold s egy csillagocska sem 
volt látható az égbolton. A hegyek felől sötét 
felhők gomolyogtak elé. A távolból dörgés hal¬ 
latszott. Itt-ott egy villám sárgás fénye villant 
át a sűrű felhőlömegen. 

Eita borzongott. 
- Vihar lesz — szólt — inkább bemegyek. 
- Nem szabad bemennie — szólt Zemszky 

s átugrálva a korláton, erősen megfogta Eita 
kezét. — Gyönyörű lesz ez a vihar, majd meg¬ 
látja. 

Forró, bágyasztó léghullámok játszottak, 
mintegy enyelegve Eita hajával és ruhájával. 

Hirtelen azonban szélroham keletkezett és 
sivj'tva, fütyülve, üvöltve, tombolva kitört a 
vihar. A tó felülete ólomszínű volt, fehér koro¬ 
nás hullámok csapdosták a partokat. A fák — 
mintha görcsökben vonaglanának, re, segve haj¬ 
ladoztak jobbra-balra. A felhők tépett rongyok¬ 
ként száguldoztak az égen. Vakító sárga villám 
sziszegve, serczegve szakította magának lángoló 
útját közöttük. Utána oly hatalmas dörgés rázta 
meg a levegőt, hogy Eita úgy érezte, mintha 
inogna az egész épület s sülyedne alatta az 
erkély. 

Bémülten kiáltott fel: 
— Eresszen el! Félek — be akarok menni! 
Zemszky egy perczre eleresztette a leány 

kezét, mitsem törődve a két emeletnyi mély¬ 
séggel - - könnyedén átvetette magát a két 
erkélyt elválasztó közön. Azután mintha ez 
volna a világon a legtermészetesebb dolog -
a vállait fedő nagy fekete gallérjának felét át¬ 

vetette, a csupán egy könnyű fehér batiszt ru¬ 
hába öltözött Bita vállain s félkarjával átfogva 
őt, nyugodtan megállt mellette. 

A vihar még rémesebben tombolt. Villám 
villámot követett, az ég szüntelenül dörgött, a 
szélvész sivított. Belekapott Eita lazán felfűzött 
hajába s addig rázta, czibálta, míg a gazdag 
rézfényű hullámokat felszabadította s sziláján 
korbácsolta a puha selyemkigyókat a szép leány 
feje körül. 

Zemszky némán, egyenesen állott Eita mel¬ 
lett. Feje hátra volt vetve, ungy sötét szetnui 
tágra nyíltan néztek az elemek ezen forradal¬ 
mába. Fehér fogai kivillantak félig kinyílt ajkai 
közül. Tág orrczimpáival kéjes örömmel szívta 
magába a levegőt. Arczán valami vad, démoni 
öröm látszott. 

Fél még? kérdé hirtelen, lágyan 
líitiihoz hajolva. 

Eita némán rázta fejét. Nem tudta volna 
megmondani, hogy meddig állottak így egymás 
mellett. Csak azt tudta, hogy soha olyan szép¬ 
nek, hatalmasnak, vakmerőnek nem látott em¬ 
beri lényt, mint a minőnek Zemszkyt látta ab¬ 
ban a viharos éjszakában. Olyan benyomást 
tett reá kéjesen vad arczával, mintha ő kormá¬ 
nyozná onnan az erkélyről a pusztító zivatart. 

És e mellett oly biztosnak, oly védettnek 
érezte magát oldalán, a lobogó fekete köpeny 
alatt, oly közel hozzá, hogy érezte karcsú tes¬ 
tének kemény izmait. Egy-egy szélroham pedig 
odahajtotta hozzá a peau d'espagne juchten, 
eau de cologne és egyptomi czigaretta illatát... 

- így ni, most vége van az előadásnak -
szólalt meg mellette Zemszky. — az elcsende¬ 
sülő tájra mutatva. Amott Zürich felől már 
csillagok is bújnak k i . . . Mehetünk aludni . . . 

Zemszky karja levált vállairól. Eita mintegy 
félálomban érezte, hogy a férfi keze után nyúl 
és felemeli. Egy perczig kezefején nyugodott a 
selymes, fekete bajusz, szeme közé villant an¬ 
nak a két sötét szemnek a tekintete, azután a 
karcsú alak átlendült a korláton és eltűnt az 
erkélyajtóban. 

Eita mintegy elszédülvo, megtámasztotta hom¬ 
lokát az erkélyajtóban, azután lassan belépett 
a szobájába. Valiidról hosszan omlott alá 
Zemszky fekete gallérja. Mintegy öntudatlanul 
arczához nyomta a lágy szövet egy sarkát. 
Peau d'espagne juchten és egyptomi czigaretta 
illata . . . A szép leány összerezzent. Sietve le¬ 
dobta vállairól a köpenyt s gyorsan járkálva, 
végezte esti toilettejét. Bosszús volt. Haragu¬ 
dott saját magára. Haragudott tehetetlenségére 
Zemszkyvel szemben. Az az ember ozfc tette 
vele, a mit akart. Eitának egész a halántékáig 
szökött fel a vére, a mint elgondolta, hogy ha 
Zemszky az előbb, keze helyett az ajkait csó¬ 
kolta *olna meg, úgy azt épp olyan rabszolga¬ 
női alázattal tűrte volna, mint mindent, a mit 
eddig reáparancsolt. Mindig fehérben járt, mert 
Zemszky úgy kívánta. Haját nem merte maga¬ 
san feltíizni, mert Zemszkynek az nem tetszett. 
Nem hordott selyemkeztyűt, mert az Zemszkyt 
idegessé tette stb. 

Eita elhatározta, hogy véget vet ennek a 
nyugtalanító állapotnak. Kiszabadítja magát 
ezen bénító varázs alól. Kerülni fogja Zemszkyt. 
Másnap mindjárt ebéd után elkisérte nagynén¬ 
jét a légfürdőbe. 

Zemszky hiába várta a platánfa alatt. 
Este nem ment ki az erkélyre. De azért vala¬ 

hogy igen kellemetlenül érintette őt, hogy 
Zemszky erkélyéről a pzép, mélabús dalok he¬ 
lyett víg, pattogó, szilaj nóták dallamait hozta 
át az esti szél. 

Másnap ismét sikerült elkerülnie Zemszkyt. 
Harmadnap azonban az ebédnél Zemszky fel¬ 
használta a nagy zajt, melyet az őrnagy és 
Frau Consul Heddersen a fölött való contro-
verziaja keltett, hogy herbivornak avagy carni-
vornak született-e az ember - - hirtelen oda¬ 
fordult Eitához. 

- Miért kerül engem? - - kérdé félhangon. 
Eita zavartan felelt: 
— Nem kerülöm,— de hát tudja a nagynéném. 
- Oh, a nagynéni . . . mondja, fél tőlem ? 

Eita bosszúsan rázta a fejét: 
- Miért félnék? 
- Ha nem fél tőlem, akkor meg mi baja 

van velem? Megérdemeltem én azt, hogy így 
kerül? Nem viselkedtem én úgy, mint egy 
nagyapa ? 

(Folytatása következik.) 
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BAKSAY SÁNDOR. 
A lehető legnagyobb csöndben, jellemző tar¬ 

tózkodással kerülve a nyilvánosságot, ünne¬ 
pelték meg a dunamelléki református egyház¬ 
kerület főemberei és a kúnszentmiklósi hívek 
azt a kedves alkalmat, hogy püspökük, Baksay 
Sándor betöltötte életének nyolczvanadik, pap¬ 
ságának pedig ötvenedik évét s a király a 
Ferencz József-rend nagykeresztjével tüntette 
ki. A szerény és meleg ünnep ott folyt le az 
ákáczos kis városban, a hol Baksay Sándor majd 
egy emberéletet töltött, a honnan mint iró csak¬ 
nem minden művét szárnyra bocsátotta s a hol, 
bár maga más vidékről való, úgy összeforrott 
az alföldi néppel, mint a fa a talajjal, a 
melybe beültették. A puritán egyszerűségű 
templom és mellette a barátságos kis paplak 
volt a központja annak az eredményekben, 
munkásságban gazdag, külső eseményekben 
szegény életnek, melyet Baksay Sándor átélt, 
de egyúttal szimbóluma is annak a szellem¬ 
nek, melyet egész élete és életének minden 
munkája kisugároz. Jelenti ez a szimbólum a 
csendes, meghitt bensőséget, a léleknek sze¬ 
retetre készségét, a viharos szenvedélyek elől 
való elzárkózást, a kételkedést nem ismerő, 
meggyőződésből fakadó ragaszkodást az ősök 
nemes hagyományaihoz, ahhoz a kálvinista 
szellemhez, a mely a reformácziónak a ma¬ 
gyar nép leikével való összeforrásából szár¬ 
mazott s egyik legjellemzetesebb iránya volt 
mindig a magyar nép-karakternek, fő fontos¬ 
ságú tényezője népünk belső történetének. 

A kálvinista pap típusa mindenkinél jel¬ 
lemzőbben nyilatkozik meg Baksay Sándor 
emberi, papi és írói egyéniségében. Nem is 
volna szabad jelzőkkel részekre bontani ezt 
az egyéniséget, annyira egységes; minden 
megnyilatkozásában benne van teljesen, min¬ 
den oldalával, az egyik nem választható el a 
másiktól, nem ismeri a meghasonlást, az ön¬ 
magában való ingadozást, szervesen van ki¬ 
nőve a maga talajából. Az ember szeretetre-
méltó kedvessége, önérzetes szerénysége, érzé¬ 
keny tartózkodása csak egy más megjelenési 
formája azoknak a tulajdonságoknak, melyek 
az iró egyéniségét teszik s a mélyek a papot 
a magyar református egyház egyik legérin-
tetlenebb tekintélyű és legőszintébb jóérzések¬ 
kel körülvett vezéremberévé avatják. A maga 
törvényei szerint élni, összes képességeinek 
harmonikus kifejtésével, — ez ennek az egyé¬ 
niségnek a legbensőbb tartalma. Mi írók, a kik 
legelső sorban irói műveiben gyönyörködünk, 
sajnálhatjuk, hogy a papi hivatás s az egyre 

fokozódó egyházi teendők mindjobban elvon¬ 
ták az irodalomtól, - - ő maga aligha érzi 
ezt a sajnálkozást, mert hiszen a mije mint 
írónak volt, mind odaadta egyes műveiben s 
mint pap is csak azt folytatta, más formában, 
a mit mint iró félbehagyott. 

Hogy mégis mint irót emlegetjük legtöbbet 
és legbuzgóbban, az a dolgok természetéből 
folyik. A pap munkája, bármennyire jelenté¬ 
keny és a nyilvánosság szine előtt lefolyó, 
mégis csak felszívódik egy magasabb egység, 
az egyház életében, ennek válik tényezőjévé, 
függetlenül annak személyétől, a ki végzi. 
Az iró munkája mindig a személyhez van 
kötve, közvetlenebbül, szemmelláthatóan tük¬ 
rözi alkotóját és mindig és mindenkinek 
hozzáférhető voltával szinte személyes kap¬ 
csolatba hozza az iró személyét az olvasóé¬ 
val. Baksaynál ez kétszeresen úgy van, mert 
ő nála az irodalmi mű mindig egészen sze¬ 
mélyes természetű. Nem mintha nagyon is át 
volna szőve az iró lírájával, hanem mert min¬ 
den művében teljesen azonosítja magát a maga 
történeteivel, alakjaival, minden mondanivaló¬ 
jával és az a levegő, a melyet műveiben talá¬ 
lunk, ugyanaz a levegő, a melyben maga az 
iró is él. Minden műve valami szeretet ki¬ 
folyása, leginkább azé a szereteté, melylyel a 
maga kálvinista népet körülveszi. Ezt a népet 
úgy ismeri és úgy látja, mint az egyik család¬ 
tag a többi családtagokat, legtöbbnyire úgj, 
mint az apa f öl serdült gyermekeit. Többnyire 
a szeretetén keresztül nézi őket, de meglátja 
hibáikat is, kicsit meg is paskolja őket szelíd, 
apás szatírája vesszejével, zsörtölődik velük, 
de minden harag és keserűség nélkül, az apa 
kedélyeskedő, mély szeretetével, a melyből 
mindig kiérzik az együvé tartozás és az egybe¬ 
forrottság őszinte érzése. Alig van iró, a ki 
annyira képtelen volna a haragra, a kiből 
annyira hiányzanék a juvenálisi felháborodás 
képessége, - - ő csak arról tud és szeret írni, 
a mit szeret. Semmi sem jellemzőbb rá, mint 
az, hogy ha néha mégis, történetei valamely 
kényszere alatt kénytelen gonosz embert is 
bebocsátani alakjai közé, menten cserben 
hagyja máskülönben igen erős ábrázoló ereje, 
sőt — a mi műveinek legjellemzőbb saját¬ 

közé tartozik — realitás-érzéke is. 

A hol ellenben a szeretete szabadon, teljes 
melegséggel vezetheti tollat, még idealizált-
ságukban is mélyen emberi és valószerű alakok 
kerülnek ki alóla, így termett a legvonzóbb 
és legtöbb belső igazsággal teli alakja, mely 

egyúttal a magyar irodalom egyik legvonzóbb 
női alakja is, a Patak banya. S épen ez a 
szeretet emeli erősen kálvinista színezetű mű¬ 
veit a felekezeti korlátok fölé: minden agresz-
szivilás nélküli, gyökerében bibliai keresztény 
kálvinizmusa nem jelenti a más meggyőződé-
süek elutasítását, sem a tőlük való elzárkózást, 
inkább magához vonz mindenkit, a kit a ke¬ 
dély meleg bensősége vonzani tud. 

Szeretetreméltóság és szeretetre készség a 
gyökere Baksay Sándor egész szellemének. 
Az igazi pap és az idealista iró két fő jellem¬ 
vonása ez. Megnyilvánul előadása módjában 
is, a mely a maga egyszerűségében és minden 
affektálástól való mentességében, az élő szó 
közvetlen hatását kelti és úgyszólván az első 
szó után összekapcsolja az olvasó és iró ro¬ 
konszenvét. Úgy lehet olvasni, mintha egy 
kedves, rokonszenves jó ismerős beszédét hall-
gatnók. 

Ugyanazok a tulajdonságok, melyek Bak-
sayt mint irót a. maga nemzedéke legkivá-
lóbbjai közé emelik, emelték papi pályáján 
a kálvinista pap számára elérhető legfőbb 
méltóságra is. A hívek közvéleménye benne 
találta meg igazi inkarnáczióját és ezért nem¬ 
csak a püspöki székre emelte, hanem már 
előbb is, valamint püspöki méltóságában kö¬ 
rülvette a bizalom és a szeretet nyilvánulá-
saival. A magyar kálvinista leiekből lelkezett 
világfelfogása, az ősi hagyományhoz való ra¬ 
gaszkodása, ritka szónoki művészete, egész 
lényének mindennemű harcztól elforduló har¬ 
móniája, szellemének higgadtsága és az egy¬ 
ház ügyeinek és szükségleteinek egy életen át 
való buzgó és szeretetteljes foglalkozáson ala¬ 
puló ismerete gyümölcsözővé tették püspöksé¬ 
gének idejét. 

A mostani alkalom nem arra való, hogy 
Baksay Sándor pályájának s munkájának tör¬ 
téneti helyét tudományos értékelő munkával 
megállapítsuk. Nincs is több czélja e kis 
czikknek, mint hogy bejelentse a «Vasárnapi 
Ujságnak» szeretettel és hálával teljes részvé¬ 
telét annak a férfiúnak az ünnepén, a ki míg 
az egyházi elfoglaltság és a magas életkor ki 
nem vette kezéből az irói tollat, e lapnak 
egyik oszlopa volt, csaknem minden jelenté¬ 
kenyebb müvét itt adta közre s lapunkkal és 
törekvéseivel szorosan össze volt forrva. A ki¬ 
rály kitüntetéséhez, a hivek, pályatársak és 
jóbarátok ünnepléséhez mi is hozzáfűzzük 
szíves üdvözletünket. S. A. 
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Jó reggelt! A posta ! 
Jókedvűen, követelődzve, érczes csengéssel 

tolakodott ez a pár szó az előszoba nyitott aj¬ 
taján keresztül az ebédlőbe s ott, mintha csak 
megfürdött volna az ablakon beözönlő májusi 
napsütésben, még derűsebbé, még vidámabbá 
hangolta a szobát. 

Lízi abbahagyta a törülgetést, egy pillanatig 
mozdulatlanul állott, hogy visszacsengjen a 
fülébe a bátor, férfias hang tárogató-zenéje, 
azután végigsimította hófehér kötőjét s ment 
ki az előszobába. 

- Ajánlott levél! - - csengett elébe. 
- Alá kell írni? - - kérdezte a lány s úgy 

összeakadt a szeme a postás tekintetével, hogy 
elpirult s zavarodottan sütötte le. 

Megzavarodott a postás is. Csak titkosan 
mert egy-egy pillantást vetni Lízire. Hol a fe¬ 
hér bóbita alatt kaczérkodó szőke hajfürtjeire, 
hol arczának pajkos vonásaira, hol kötőjének 
könnyű csipkeszegélyére. 

Alig tudta, mit mondjon. 
— A kisasszonyt még nincs szerencsém is¬ 

merni, de azért átadhatom a levelet — mondta 
végre nagynehezen. Érzett, hogy remeg a 
hangja. 

- Atvehetem, bár még csak tegnap óta va¬ 
gyok itt - - felelte a lány kissé elfogultan, de 
azért finoman, kecsesen. Az egyik kezét a kö¬ 
tője zsebébe dugta s barátságosan rámosoly-
gott a postásra. 

Az még jobban megzavarodott ettől a mosoly¬ 
gástól, égett az arcza, úgy befutotta a vére; 
ügyetlenül, gyámoltalanúl lapozott a könyvben, 
végre nagynehezen rátalált a keresett névre, 
megnyálazta az utána következő rubrikát s 
kínálta a lánynak a czeruzát: 

- Ide tessék írni! 
- A magam nevét? 
- A kisasszonyét. 

A postás tartotta a könyvet, Lízi pedig be¬ 
írta a nevét. Irásközben, hogy nekihajolt, egyik 
hajfürtje a férfi arczához simult. 

Tessék! - - adta vissza a lány a czeruzát, 
mikor a neve utolsó betűjét is leírta. 

A postás pedig még akkor is érezte az ar-
czába csapódott haj fürt lányos selyempuhasá¬ 
gát, szinte a melle is zihált tőle ; nézte a kusza 
vonásokkal egymás mellé rótt iromba betűket 
s akadozó lélegzettel mondta : 

- Milyen szép neve van a kisasszonynak! 
Molnár Lízi! S milyen szépen tud írni! A leg¬ 
szebb írás az egész könyvben ! Szép, gömbölyű 
betűk ! 

- Igazán ? Tetszik ? - - örült a lány a bók¬ 
nak s negédesen hozzátette: 

- Hat osztályt végeztem. 
- Kevés lány végez hat osztályt. A kisasz-

szony igen művelt. 
- Csak a mennyire egy finomabb leánynak 

kell lenni! - - felelte Lízi hivalkodó szerény¬ 
séggel. Észrevette, hogy a postás a czipőjét 
nézi titkon. Egy pillantást vetett a lábára s 
kaczérul elmosolyodott. 

Milyen kis czipője van! - - mondta a 
postás lángveresen. 

- Oh, ez egy régi rósz czipő. Csak takarí¬ 
tani szoktam benne. Hanem ha az új félczi-
pőmet látná! Az még sokkal kisebb s olyan 
szép csokor van rajta! 

Lépések hallatszottak a szomszéd szobából. 
A leány intett a levélhordónak, hogy csende¬ 
sen menjen el. 

A postásnak egész nap a fülében csengett 
a leány hangjának ezüstös, kedves muzsikája. 

- Milyen szép lány ! Milyen kedves ! Olyan 
épen, mint egy kisasszony — járt a fejében. 

Álmodozott. Epedő, édes vágyakozással telt 
meg. Ha az övé lehetne a lány! OJyan hófe¬ 
hér nyaka van. Ha egyszer azt megcsókol¬ 
hatná ! Miért is ne házasodhatna meg ? Hu¬ 
szonöt esztendős. Ideje. S milyen más élete 
lenne ! Este otthon az asszonnyal . 

Béggel, mikor rendezte a postát, reménykedő 
félelemmel nézte, van-e levél méltóságos Eper¬ 
jesi Dezső kúriai biró úr számára. Szinte fel¬ 
lélegzett, mikor látta, hogy van kettő is. 

Volt jóformán mindennap. Vagy a biró, 
vagy valamelyik családtagja számára. S min¬ 
dig Lízi vette át a leveleket. Lízi finom lány-
ösztönével megérezte, hogy előkelőségével, kis-
asszonyos kinezésével hódította meg a levél¬ 
hordót s épen azért nagyon tartózkodóan vi¬ 
selkedett. , 

Kisasszonynak szólíttatta magát s a postás 
sokáig nem merte megpróbálni, hogy meg¬ 
csókolja. Mikor egyszer mégis megpróbálta, 
rögtön, a legkisebb ellentállásra eleresztette 
a lányt s zavartan, megszégyenülten állott 
előtte. 

Nagyon is sokat akar duzzogott 
Lízi. - - Ha ilyen tempói vannak, nem is szó¬ 
lok többet magához. Finom emberekhoz va¬ 
gyok szokva. 

- Bosszúi tettem, de azért kár haragudni -
mondta a postás zavarodottan. 

— Kisasszonyokat, finom lányokat nem szok¬ 
tak a gavallérok megcsókolni. 

- Hát? 
- Azoknak a kezét csókolják meg. De ma¬ 

gának derogál, hogy nekem kezet csókoljon. 
Mindig úgy köszön, mint egy hetes: alá-
szolgája. 

A postásnak arczába futott a vér. Akarat¬ 
lanul is rápillantott a Lízi kezére. Szép vo-
nású, finom, fehér kéz volt. Gondozta a lány. 
Keztytiben takarított s kenőcsöt használt. 

A postásnak sebesebben kezdett verni a szíve. 
Elfogta a vágy. Érezte, hogy teljesen kiszol¬ 
gáltatja magát a lánynak, úrrá teszi maga fe¬ 
lett ; de még jól esett néki ez a gondolat. Re¬ 
kedtesen mondta : 

- Én nagy tisztelője vágj ok Li/i kifiasz-
szonynak s mindig szívesen megcsókolom a 
kezét. Akár mindennap. 

Megfogta a lány apró, bársonyos kezét s 
szinte imádatos hódolattal csókolta meg. 

Három hete ismerték már egymást. Akkor 
egy reggel azzal a hírrel lepte meg Líüi a 
levélhordóját, hogy június elején mennek a 
méltóságáék a Balaton mellé s őt is magukkal 
viszik. 

A postás kelletlenül fogadta ezt az újságot. 
- S mikor jönnek vissza ? -- - kérdezte ag¬ 

gódva. 
- Szeptember legvégén. 
- Csak ? - - vetette a postás rosszkedvűen. 

S kezdte számlálni az ujján: 
- Június, Július, Augusztus, Szeptember, 

négy hónap! Addig nem is találkozhatunk. 
- Kár! — jegyezte meg Lízi egyszerűen, 

őszintén. 
A postás gondolkozott. 

- Még májusban van egy vasárnap. Ha Lízi 
kisasszonynak nem volna ellene kifogása, meg¬ 
hívnám a városligetbe. 

- A városligetbe? — bigyesztette a lány az 
ajkát. - - Mindenki a városligetbe megy. 

- Hát máshová. A hova akarja. 
- Én még nem voltam a Gellérthegyen, 

mindig csak alulról láttam, szeretnék egyszer 
oda felmenni. 

— Hát menjünk fel a Gellérthegyre — egye¬ 
zett belé a postás. Ebben maradtak. 

A postás már három órakor ott volt a Baross¬ 
kávéház előtt. Ott adtak egymásnak találkozót 
fél négy órára. Egy kicsit késett a lány. Csak 
egy pár perczet. De a postás már kétségbeesve 
gondolta el, hogy mennyi eltelt már "a szép 
vasárnapi délutánból s ki tudja, meddig késik 
még a lány? Fuccsba megy az egész kirán¬ 
dulás. 

Végre jött a lány. Csipkedíszes, könnyű kék 
ruha volt rajta s kék és sárga virággal díszí¬ 
tett kalap. A postás majd elnyelte a szemével. 

- Kezét csókolom, Lízi kisasszony, de szép 
ma! — bókolt őszinte lelkesedéssel s megcsó¬ 
kolta a lány kezét. 

A kávéház előtti asztalok körül ülő vendé¬ 
gek közül néhányan figyeltek őket s mosolyog¬ 
tak. Lízi észrevette s elpirult. 

- Utczán nem kell kezet csókolni, nem 
illik! - oktatta a levélhordót s sietve ment 
el a kávéház mellett. 

Sütött a nap, enyhe szél fújt. Meleg májusi 
délután volt. 

Százszor is eldicsérték, míg a Gellérthegy 
aljához értek, hogy milyen szép idő van. 

A lány bámulva nézte, mennyi új épület 
van a hegy aljánál. Egész új városrész. 

— Hogy épül Budapest! - -' csudálkozott. 
Mikor utoljára jártam errefelé, még akkor alig 
egy pár ház volt csak errefelé! Most meg 
egész új utczák. 

- Az már jó egy pár éve lehetett! -
mondta a postás. - Majd ha felmegyünk a 
hegyre, meglátja Lízi kisasszony, hogy meny¬ 
nyit építkeztek azóta. A műegyetem, a Szent 
Imre-kollégium, bérházak, most meg majd kór¬ 
házat is építenek. 

- Jó így néha szétnézni a világban fe¬ 
lelte Lízi meggyőződéssel. - - Az ember min¬ 
dig új dolgokat láthat. 

- Erre menjünk — vezette a leányt a pos¬ 
tás egy fordulónál. 

Milyen sok szép villa! De jó lehet, a 
kinek telik rá! - - bámulta meg a nyaralókat 
Lízi. 

- Szép innen a kilátás, nem ? - - kérdezte 
a postás. 

- Szép. Az ott a Lágymányos ? 
- A Lágymányos. Amoda meg, a hol az a 

sziget látszik a Dunában, van Csepel. 
- Szép a kilátás. De a Svábhegyről mégis 

szebb. 
- Lízi kisasszony a hegyes vidéket szereti? 
- A hegyes vidéket. Az a legszebb. 
- Nékem az Alföld szebb. A síkság a leg-

gyönyörűségesebb vidék. 
- Maga tán az Alföldön született? 
- Az Alföldön. Hajdú-Szoboszlón. 
- Szép város az ? 

— Lehetős. Hanem Debreczen az szebb. 
Debreczen nagyon szép város. 

— Még sose voltam Debreczenben — mondta 
a lány őszinte sajnálkozással. - - Pedig sokat 
hallottam már felőle. 

Érdemes megnézni - - bólintgatott fejé¬ 
vel a postás. 

Újra gyalogolni kezdtek hegynek fel. Min¬ 
den apróságon megakadt a szemük. Néhány 
csipkebokron fehérebb rózsa nyílt, mint a töb-
bin. Találgatták, hogy miért rózsaszínűbb az 
egyik s miért fehérebb a másik. 

A hegyre vivő út terméskövei felett nagy, 
zöldesen fénylő legyek csapongtak, sütkérezve 
a napsütésben. 

- Milyen szép legyek! — örült nékik Lízi. 
Fecske suhant el a zöld pázsit színén, alig 

pár czentiméternyi magasan. Nézték, milyen 
szép fekete háta van. • 

- De régen láttam fecskét! - sóhajtott 
fel a postás. 

- Én se, mióta Pesten vagyok - - mondta 
a leány is. 

A fecske hirtelen visszaszegte villás röptét 
s megfehérlett a hasa. 

- Ni, milyen szép fehér a hasa! - - ujjon¬ 
gott Lízi. - - Egész elfelejtettem, olyan régen 
láttam. Azt hittem, az egész madár fekete. 

Az ég kék volt, fehér-szürke, habos bárány¬ 
felhők lengtek rajta, a hegyoldal csupa zöld 
lomb, a gyepes tisztásokon meg-megpiroslott 
a pipacs, balra a város ünnepelt egyhangú, 
álmodozó zümmögéssel. 

Csak álltak és gyönyörködtek. Egy madár 
repült el felettük. Csak az árnyékát látták a 
gyepen s követték a szemükkel az árnyék su-
hanását. 

- Vájjon milyen madár? — találgatta Lízi. 
- Varjú lehetett — vélte a postás. Felnéz¬ 

tek. Csakugyan varjú volt. Egyenes, hangtalan 
repüléssel vágott át a Duna felett, neki a vá¬ 
rosnak. 

Végre, sok álldogál ás után is, felértek a 
czitadella alatti mezőre. A Duna felé sziklákba 
változik a mező. 

A postás kiállott egy szikla tetejére. Alig 
pár lépéssel alább a Duna felé a szakadék 
tátongott. 

- Nem fél? — csudálkozott Lízi. 

- Miért? Alltam én már veszedelmesebb 
helyen is. 

- Ha lebukik, kitöri a nyakát! 
Úgy se sirat meg senkise - - felelte a 

postás kihivóan. 
- Hátha? Senki se tudhatja - - kaczérko-

dott vele Lízi. 
Egy darabig gyönyörködve nézték a Dunát, 

a pesti oldalt s örültek neki, mikor ismerős 
épületeket, utczákat fedeztek fel. 

- Megnézzük belül a czitadellát? - kér¬ 
dezte a postás. 

— Meg. Megszabad? 
- Hogyne. Én már voltam benne más¬ 

kor is. 
A postás, a mit tudott, magyarázott. Pest 

bombáztatását, az ágyúréseket, a melyeken ke¬ 
resztül sorra kinéztek. Körülsétáltak a bástya¬ 
fal belső párkányán. Sorra átkutatták a vár 
lakatlan helyiségeit. A kapu körül egy pár la¬ 
kás is volt a várban. 

Milyen érdekes lehet itt lakni. Vájjon 
kik laknak itt ? - - csudálkozott a lány. 

- Szegény emberek - - felelte a postás. 
Mikor mindent megnéztek a várban, a pos¬ 

tás ozsonnát indítványozott. 
— Sok jó helyet tudok én errefelé, a hol 

jó sört kapni. 
- Még nem, majd később. Még nem vagyok 

éhes ! - - ellenkezett Lízi. 
Kis ideig alkudoztak e felett, végre abban 

állapodtak meg, hogy a hegy aljában keresnek 
egy korcsmát. 

A vár alatti nyugati tisztáson négy csapat 
gyerek is futballozott. Jó ideig elnézték azt 
is. Azután mentek lefelé. Sokszor az ösvény 
mellett. Egy meredekebb hágónál a postás,' 
rnikor udvariasan segített a lánynak, észre¬ 
vette, hogy milyen poros lett a czipőjük. 

— Milyen poros lett a czipője. Engedje meg 
Lízi kisasszony, hogy leverjem! 

— Oh nem szükséges, úgy is csak újra be-
porzódik. 

De a postás csak elővette a zsebkendőjét, 
leverte a lány czipőiről a port s gondosan 
fényesre törölte. Jól esett neki, hogy valamivel 
a lány szolgálatára lehet. Legjobban szeretett 
volna elébe borulni s átölelni a lábait. 

- Lízi kisasszony, - - mondta fojtott han¬ 
gon - - ha meghallgatna, mondanék valamit. 

A lány tudta, mit gondol a postás. 
- Ha olyan, hogy meghallgathatom, hát 

mondja! 
A postás sóhajtott. Nehezen tudott bele¬ 

kezdeni. 
- Az életben sok különös dolog történik 

az emberrel! - - kezdte végre. 
A lány hallgatott. 

- Ha például Lízi kisasszony nem Eper-
jessy kúriai biró úréknál szobalány, hanem va¬ 
lahol másutt, például a Kossuth Lajos-utczán, 
akkor talán sose ismertem volna meg. 

ELTŰNT IFJÚSÁG. 
Tegnap még tavasz volt, Ma már ősz van; sárga 
Bimbófakadás. A mező, berek, 
Zsongó méhe-kas volt Bokrán a madárka 
Érparton a hárs. Némán didereg. 

Fény, illat, igézet, 
Szirmon, levelén ; 
Hintetted a mézet, 
Édes szerelem. 

Már csillog a dér, fagy, 
Hervadt levelén . . . 
Oly múlandó mért vagy, 
Édes szerelem! ? 

Vargha Gyula. 

TÁVOLODVA . . . 
Távolodva tőled, kedves kis családom, 
Robog velem egyre messzebb a vonat 
Pihenni küldöttek, nyugalomra vágyom, 
De csak nem találom vágyott nyugtomat. 

Fáradt testem még tán valahogy megvolna, 
Puha kocsipárnán lankadtan pihen. 
Ám a kerekekkel versenyt zakatolva 
Nyugtalankodik, ver-dobog a szivem . . . 

Tündérvidék . . . Szállunk előre robogva . . . 
Erdő dallal, mező virággal fogad. 
De szivem óhajtva egyre azt dobogja: 
— Csak már hazafelé vinne a vonat.. . 

Lampérth Giza. 

Kada Elek, Kecskemét polgármestere, kit a király a 
földrengés pusztításainak helyreállítása körüli érde¬ 

meiért udvari tanácsossá nevezett ki. 

- És akkor? Mi lett volna akkor? — inger-
kedett a lány. 

- Akkor... akkor. . . akkor én most nem 
lennék ilyen nagyon boldog! bátorodott 
neki lassan a postás s megtörölte a homlokát. 

- Hát engem megismerni olyan nagy bol¬ 
dogság ? - - kaczérkodott a lány. 

A postás most már egészen tűzben volt. 
Bátran, határozottan felelt: 

- A legnagyobb boldogság a világén. Lízi 
kisasszony, maga nem is tudja, milyen szép. 
A legszebb lány, a kit csak ismertem. Eddig 
nem tudtam, hogy kezdjek belé, de most ki¬ 
jön belőlem, most megmondom, hogy mindig 
csak magára gondolok, hogy nem is tudom, rnit 
csinálnék, ha maga más ember felesége lenne ! 

A lányban most nem volt egy csepp kaczér-
ság sem. Zavarodott, elfogódott volt. Szerette 
volna ő is megmondani a levélhordónak, hogy 
szereti, csak nem tudta, hogy mondja meg. 
Végre feltalálta magát. 

- Valakihez csak hozzá kell menni. A ki 
megkéri az embert. 

A postás félig átölelte s a nyakán keresztül 
áthajolva igyekezett a lány szemébe nézni: 

- Hát jöjjön én hozzám. Legyen az én fele¬ 
ségem. Úgy megbecsülöm, mint senki más. 

A lány hagyta magát s a legény egészen át¬ 
ölelte s csókolta az arcz.át 

Karonfogva mentek ozsonnázni egy kis korés-

GULLIVER VÉGRENDELETE 
A kik a szivemet megölték: 
Legyenek boldogak a törpék ; 
Osztozzanak rajta királyilag. 

Sok súlyos és szomorú kínját, 
Vércseppjei hulló rubinját 
Adják a kék hegyek lányainak. 

Sok szép szivárványszínű álma, 
Hogy értő szemekre találna, 
Gyönyörködtessen fáradt véneket 

A benne nyugvó dallam árja 
Víg legénykék lelkét bejárja 
S visszhangra keltsen újabb énekei 

S hol vérem cseppjei pihennek, 
Majd szárnya kél halott szivemnek, 
Erdők mélyén és rohanó pataknál. 

És cziterás gnómok regölnek 
Emberszívröl, melyet megöltek, 
Mely bíboros volt és nagyobb a napnál 

Jászay-Horváth Elemér. 

mába. A legfélreesőbb zugot keresték ki ma¬ 
guknak, szalámit, virslit én sört rendeltek s 
terveztek. 

A postásnak van egy forint negyvenöt kraj-
czár napidija, azonkívül is kap újévi ajándé¬ 
kot, Lí/i be fog lépni valamelyik mosodába s 
ketten s/epen keresnek. Les/ háztartásuk. Le>/ 
gyerek. Lesz minden. 

Kijött a j-unius s Lí/i elnta/ott a gazdája 
családjával együtt. Néha-néha küldött egy-egy 
levelezőlapot a postásnak. Két hónap alatt 
vagy hatot. A postás pedig s/á/s/or elolvasta, 
esokolgatta őket. Axntáii már csak a postás 
küldö/gette egymásután a leveleket s a le\e-
lexölapokat, .le válás/ egyikre ne jött. Két hó¬ 
napon keres/t ül semmit se tudott Li/iröl. Elébb 
helyét sem találta epedeseben, boldogtalansá¬ 
gában, de lassan-lassan kezdett belenyugodni 
a dologba. Majd eljön szeptember vége, akkor 
majd megtud úgyis mindent - gondolta. 

S eljött Szeptember vége. Egyik szép őszi 
nap a másik után. Hazajöttek Kperjessyék is. 
Dobogott, st'besen vert a szive a levélhordó¬ 
nak, mikor először vitt nékik levelet. 

Becsengetett. Egy csinos, barna szemű, gesz¬ 
tenyehajú szobalány nyitott ajtót. Tiszta, gusz¬ 
tusos volt, akár Lízi. Még a kötője is, meg a 
bóbitája is olyan csipkés, hófehér. 

— Úgy látszik, Lizi máshova állott — volt 
a postás első gondolata. S egy pillanat alatt 
eszébe ötlött a sok kedves emlék, a beszélge¬ 
tések, a májusvégi kirándulás, az eljegyzés a 
vár alatt, a tervezgetés a gellérthegyalji kis 
korcsmában. Édee-bÚS, fájó s mégis kedves 
melancholia szállott a szivébe. Mintha csak ő 
reá is ráterítette volna szelíd busongó fátyo-
lát az ősz. Pár pillanatig tartott csak az egész 
elérzékenykedése, azután megemberelte magát. 

- Az új szobalányhoz van szerencséin ? 
kérdezte finoman a levélre váró lánytól. Össze¬ 
villant a tekintetük úgy, hogy mindaketten za¬ 
varodottan sütötték le. 

- Igen, az új szobalány vagyok — mondta 
szégyenlősen a lány. 

— S a régi most hol van, nem tudja a kis¬ 
asszony ? 

Mécsbe szegődött, oda is lllellt férjhez. 
Igen. férjbe/ ment'.' mondta'a postás 

egy kedvűén. Nézte titokban, milyen szép az 
új .szobalány. 

- Mégis csak szebb a barna! — gondolta. 
A lány pedig észrevette a postás sóvár pil¬ 

lantását, mikor a czipőjét csókolgatta a tekin¬ 
tetevei. Elmosolyodott s egy kaczér pillantást 
vetett a lábára. 

- Milyen kis czipője van a kisasszony¬ 
nak ! - - mondta a postás lángveresen. 

A lány pedig negédes pirulással felelte : 
- Csak takarítani szoktam benne. Ez egy 

régi rósz czipőm. Hanem ha az új félczipő-
met látná! Az még sokkal kisebb s olyan szép 
csokor van rajta! 

GYÁSZ POMPA. 
A képzelt utazás villámröptü vonatján, 
Mely légen s égen át új álmokat keres, 
Nem érdekel a táj, a tiroli, a tálján, 
Nápoly se. Moszkva se, mert én, vén szekeres 

Nagyon is jól tudom, hogy minden földi tájon 
Egy nagy fájdalom él és egy nagy unalom, 
És minden romokon csak magamat találom, 
Merengő Máriust kartágói romon! 

Görögország egén az istenekre vágyom, 
A Szajna partjain Musset sirhalma faj, 
Itáliában én a mély Pokolt találom, 
Mely Dantéban lobog és minden árva táj 

És minden drága rom, nekem csak furcsa álom, 
Melynek színes ködén a bús való czikáz, 
A semmi íve von szivárványt mind e tájon 
És minden táj üres, egyforma és hibás, 

Ha vérzőn égető lelkünk éjébe nézünk, 
Mely bús örvényeit kitárja szüntelen 
S melytől, hiába, nincs többé menekülésünk 
Sem tűnő tájakon, sem tündöklő egén. 

Juhász GJ/M/ÍÍ. 
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A HALDOKLÓ MALTA 
Málta, július végén. 

A nagy kikötőben, a melynek a kapujából 
sötéten és félelmesen ásítanak ki a hajóágyuk 
a Földközi tengerre, még ott vannak a csata¬ 
hajók, a szürkészöld vizén lomhán pihen 
három dreadnaught, a melyek körül úgy álla¬ 
nak a kisebb pánczélosak, mintha csupa apró 
játékszer volna valamennyi. A kikötő száz 
meg száz hajója közül még mindig magasan 
kivillog az angol hadilobogó, Málta még mindig 
olyan, mint egy óriási tábor, mint egy harczra 
kész óriás, a mely félelmetes erővel uralkodik 
a tenger fölött. Hanem azért Málta már hal¬ 
doklik. A Fort Tignében már leszerelik az 
ütegeket, a nagy hajók már befűtve, útra ké¬ 
szen állanak és holnap délután elindul a 
három óriás is, hogy soha többé ne térjen 
vissza a Földközi tengerre és csak a bejáratá¬ 
ból nézzen vissza, a gibraltári sziklák mögül, 
a máltai lovagok szigete felé. A flotta elmegy 
és soha többé nem pihen meg Máltában, a 
grait harbour vizéről örökre lekerül a hadi¬ 
lobogó, a Strada Reáléról eltűnnek a bő nadrágu 
angol matrózok és csak épen annyi marad 
belőlük, a mennyinek lennie kell a dór oszlop¬ 
csarnokban, a nagymesteri palotával szemben, 
hogy megadják a kellő díszt Málta kormányzó¬ 
jának, a mikor megjelenik a palota előtt. Ha¬ 
nem a kormányzó mr. Rundell, már maga is 
érzi, hogy ő sem az, a ki volt még két héttel 
ezelőtt, a mikor még nem parancsolta át a 
flottát Gibraltárba mr. Churchill. A nagy 
tanácsnak most már vége, az angol flotta föl¬ 
adta Máltát, föladla a Földközi tengert és oda 
viszi minden erejét, a hol valamikor a németek¬ 
kel való leszámolás el fog dőlni. A flotta el¬ 
megy és Málta, az angol hatalomnak és erő¬ 
nek ez a kábítóan impozáns pontja, egyszerre 
visszaesik a jelentéktelenségbe, a szürkeségbe. 
A három dreadnaught Málta egész nagyságát 
viszi magával a gibraltári kikötőbe. 

* 

Hanem azért most még nem látszik meg 
Máltán, hogy idestova már csak egy nagy és 
dicsőséges emlék lesz. Most még virágzik ez 

' a virágtalan sziget, még pompázatos nagyságá¬ 
ban mutatja az angol nemzet hatalmát, még 
olyan, mint valami óriás ököl, a mely ütésre 
készen emelkedik ki a tengerből. Valetta, az 
olasz nevű arab főváros, mozgalmas és élénk 
és a ki először járja be a különös, szűk és 
ablaktalan utczáit, valami csodálatos varázst 
érez ki belőle. Csakugyan, az a város egészen 
furcsa, egészen különös, semmi máshoz nem 
hasonlítható, egymagában áll és egymagában 
fejlődött. Afrikának és Európának a szomszéd¬ 

ságában van, két világrész kereszteződése és 
a milyen megkapó, titokzatos és különös az 
afrikaisága, épen ilyen megdöbbentően nagy 
és impozáns benne, a mi európai. Vagy nem, 
nem is európai: tisztán és kizárólag angol. 
Az angol uralom ráült erre a népre, nyakara 
lépett az arab földnek, klubot csinált a temp¬ 
lomából, tropikus kalapu policemant tett az 
istene helyébe és a Joanne la Valette és a de 
l'Isle Ádám nagymesteri trónszékébe belenl-
tette a finom, zárkózott és angolosan gőgös 
mr. Rundellt. Két világrész találkozott itt és 
így. egymás mellé állítva, rettenetes ellentétek 
bontakoznak ki. Az arab ház: zárkózott, ko¬ 
mor, ablaktalan, félelmetes. Az angol ház: 
nyilt, erkélyes, tágas, csupa ablak. Az arab 
ruha: sötét, színes, az angol: fehér és tiszta. 
Az arab ember, a «maltes»: heves, lármás, 
piszkos, csőcselék. Az angol: az úr. 

* 
Voltaképen két városban folyik ennek a saját¬ 

ságos szigetnek a sajátságos élete: Vallettában 
és Sliemában. Valletta a kikötőváros, a főváros, 
a kormányzó székhelye, az ügylet, a kereske¬ 
delem, a kikötő, a flottaczentrum. Minden, a 
mi ennek a kikötővárosnak az életével össze¬ 
függ, ott van Valletta szűk utczáin és azon a 
szélesebb aortán, a melyet a City sajátított 
ki magának: a Strada Reálén. Málta: az La 
Valletta, ez az angol gyarmat és a Földközi 
tenger legfontosabb pontja. Száz meg száz év 
óta az, a merre jár az ember az utczára, 
bástyákkal találkozik, mindenütt bevehetetlen 
erősségek, falak, a melyekről azt se tudja az 
ember, a máltai lovagrend emléke-e, vagy 
már az angolok munkája. A Porta Reálé előtt, 
a sétányon, óriási bástyaszerű építkezések hú¬ 
zódnak végig, most talán már nem is jó 
másra a sok bástya, mint hogy a skót ezred 
kaszárnyáját körülvegye, a kikötő fölöttterrasz-
szerűen emelkednek a bástyafalak és az ember 
csak onnan tudja, hogy modern katonai erő¬ 
dítések közélébe kerüli; hogy udvariasan, de 
határozpttan tessékelik el az angol katonák. 

Hanem odafönt, a «városban," a bástyák 
között, nagyszerű, eleven és modern élet folyik. 
A Strada Reálén van a színház, a varieté, a 
melynek a falára óriási betűkkel pingálták ki: 
«0nly civilistes!» a klub, a hivatalos épületek, 
a hotelek és olyan fényes épületek, a milyene¬ 
ket észak felé Nápolyig nem talál az ember. 
Nincs az a világváros, a melynek az utczáin 
ennél mozgalmasabb és tarkább élet hullám-
zana. Olasz, angol, máltai, franczia beszéd 
hallatszik, a máltai nők fekete «faldettája» 
mellett elegáns európai toilettek siklanak végig 

az utczán, tíz meg tízezer idegen, a kik azon¬ 
ban mind otthon érzik magukat ebben a 
sajátságos városban: ez a Vallettái utcza képe. 

De ha a kikötő nyugati sarkán fölül az 
ember a kis propellerre és átviteti magát 
Sliemába, a túlsó partra, akkor olyan ellen¬ 
tétét látja ennek a képnek, mintha Berlinben 
a Potsdamer Platzról a Westend villanegyedébe 
megy ki. Az angol negyed Sliemában van, az 
angol La Vallettában csak dolgozik, de Sliemá¬ 
ban van a maga családi háza, az otthona. 
Tágas, elegáns és új kétemeletes házak húzód¬ 
nak végig a tengerparton, új utczákat vágnak 
a munkások, a máltaiak mind kijebb szorul¬ 
nak erről a helyről; ez az angolok otthona. 
Angol gyerekek játszanak az utczán, a five 
o'clock thea-t ott tartják a sliemai házak 
terraszain, elegáns giggek korzója fut végig 
estefelé a nagyszerű parti úton és a mikor 
éjszaka Vallettában kigyulnak a lámpák és 
megkezdődik az éjjeli élet, a sliemai kolónia 
fekete sötétségbe zárkózott, hideg és elegáns 
csöndbe burkolódzik. 

Az élet még forró és lüktet Valletta utczáin, 
a nagy kikötőben ezer meg ezer munkás 
dolgozik, a Strada Reálén még világvárosi 
forgalom hömpölyög, hanem azért az Union-
klubban már tudják, hogy Málta haldoklik, 
Málta már lefelé megy, mert hiszen Anglia 
már nem törődik sokat Máltával. A flotta¬ 
czentrum szerepét átvette Gibraltár és Málta 
most már legföljebb a Földközi tengeri keres¬ 
kedelemnek és nem a Földközi tengeri flottá¬ 
nak lesz a középpontja. Az angol klubban, a 
hová a konzulunk, Arthur Kohen von Hohen-
land lovag vezetett be, a máltai flotta egyik 
parancsnokával volt alkalmam beszélgetni. Meg¬ 
kérdeztem tőle, hogy miért történt ez a vál¬ 
tozás ? A parancsnok mosolygott és csendesen, 
nyugodtan felelte: 

— Nos igen, a flottaczentrum áthelyezése talán 
egy év óta van tervbe véve. Hogy miért? 
Emlékszik-e a Fáber kapitány leleplezéseire? 
Igen? Nos hát, • azért. Anglia föladja a 
Mediterranéet, de nem adja föl az óczeánt, a 
hol a döntő harcznak kell eldőlnie. A flottánk 
szeme most ott van az északi tengeren és ha 
kell, egy nap alatt a német vizeken van. És 
ez a fontos. Ez a legfontosabb. Egyptom, az 
is fontos, de csak másodrendű. A tanácskozá¬ 
sokon Kitchener lord ellenezte a gibraltári 
tervet és az ő propozicziójára a franczia 
flotta támogatását kértük a Földközi tengeren, 
Németország lekötötte Anglia flottáját, de nem 
sokáig . . . Déri Imre. 

AZ ÜDVÖZLŐ ÁGYÚ-ÜTEG VALLETTÁBAN. 

A STRADA REÁLE VALLETTÁBAN. A KORMÁNYZÓ PALOTÁJA VALLETTÁBAN. 

A VALLETTÁI NAGY KIKÖTŐ. A NAGY KIKÖTŐ BEJÁRATA. 

A MUSTAI TEMPLOM VALLETTÁBAN. A CSONTOK KÁPOLNÁJA VALLETTÁBAN. 

MÁLTAI KÉPEK. 

A SANTA LUCIA LÉPCSŐ VALLETTÁBAN. 
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BUDAPEST FŐVÁROS MŰTEREMBÉRHÁZAI. 
A czinkotai helyiérdekű vasúton a szomszé¬ 

dos nyaralóhelyekre vagy községekbe utazó 
közönség figyelmét és érdeklődését több mint 
egy év óta köti már le egy telepszerűen épült 
házcsoport, mely a Ferencz József-laktanya 
előtt az újabbkori német villakoloniákra emlé¬ 
keztető stílusban épült. Vörös téglacseréppel 
fedett kisebb-nagyobb házikókból áll, melyek 
óriási nagy ablakokkal tekintenek észak felé 
s már ezzel is elárulják hivatásukat. Nem is 
olyan régen még bolgár kertészek szorgalmas 
munkája folyt e területen, melynek tőszom¬ 
szédságában a fővárosi kenyérgyár, a városi 
bérházak és munkáslakások hirdetik az új idők 
czéltudatos szocziális politikáját. 

A telep létesülésének okát tulajdonképen ott 
kell keresnünk, hol sajátos képzőművészeti vi¬ 
szonyainknak sok, első pillanatra nehezen meg-
fejthetőnek látszó jelensége megleli a magya¬ 
rázatát: művészetünk multtalanságában. Ott, 
hol a festésnek, már mint gazdaságilag is ki¬ 
használt termelési ágnak oly nagy múltja van, 
mint Parisban, régtől fogva gondoltak arra, 
hogy az épületeknek jövedelmezhetőség szem¬ 
pontjából mindig csak kevéssé kihasználható 
padlasrészét is értékesítsék. Innét van az, hogy 
Parisban olyan korú városrészekben, melyek 
minálunk már valóságos antiquitás számba 
mennének, sikátoros vén zúgutczák keskeny 
házajtói felett ott lóg az ateliert hirdető czó-
dula, míg nálunk elvétve akad csak a legújabb 
építkezéseken is egy-egy műterem, mely akkor 
is inkább fényképészt remél gazdájának, mint 
festőt vagy szobrászt. Ezért különösen az utóbbi 
esztendőkben, midőn erősen megszaporodott 
a művészettel hivatásosan foglalkozók száma, 
rendes, használható műtermet kapni Buda¬ 
pesten, a legnehezebb dolgok közé tartozott. 
Nem igen használtak ez ellen a vidéki ki-
helyezkedések sem, sem a szolnoki, sem a 
nagybányai festőtelepek, sem a Képzőművészeti 
Társulatnak gellérthegyi műterembérháza, mely¬ 

ben régebbi festőgenerácziónknak is csak el¬ 
enyésző kis része talált helyet. 

Nagy volt ezért a lelkesedés művészeink, 
kivált pedig fiatal szobrászaink között, a kik¬ 
nek még nehezebb volt a sorsuk a szobrász -
atelierhez fűzött több követelmény miatt, mi¬ 
dőn hire kezdett járni annak, hogy a főváros 
kültelkeinek valamelyikén művésztelepet léte¬ 
sít. Természetesen mint minden középítkezés, 
ez is az előirányzott összegnél jóval többe 
került, úgy hogy a műtermek olcsóságához 
fűzött vérmes remények, ha nem is teljesen, 
de jórészt füstbe mentek, mégis legalább any-
nyit elértek vele, hogy a műteremhiányon 
kissé segítettek. 

Négyszögletes alakú területet foglal el a 
telep, melyen az egyes házak úgy vannak el¬ 
helyezve, hogy közepén egy parkírozott sza¬ 
bad terület maradt. Igaz ugyan, hogy a park 
erősen elárulja, hogy a Rákos tüzes homok¬ 
jába ültették, de viszont a házak elrendezése 
elég kellemes s az atelier-k is jól megfelelnek 
czéljuknak. Többféle typusu műterem van, 
egy szobás, két szobás, vagy három szobás 
lakással egybekötött. Persze annak, ki a mű¬ 
vészek életét még mindig a Murger bohéméi¬ 
nek stílusában szereti elképzelni, ezek a bü¬ 
rokratikus józansággal egymásmellé sorakozó 
műteremházak nem lesznek kedvesek, mert 
ennek a telepnek külső színéből teljesen hiány¬ 
zik az a nyári színkörökben papendekliből fel¬ 
épített atelierromantika, mely nélkül épen a 
laikusok nem igen tudnak még mai nap sem 
műtermeket elképzelni. Igaz, hogy olyan fes-
tőileg könnyen kihasználható és sokszor ki is 
használt háztető-távlatok sincsenek, mint Paris 
montparnassei festőlakásaiban, azt sem értjük 
teljesen, hogy mért épen a legsivárabb helyére 
került a fővárosnak, midőn bőségesen vannak 
villanyoson könnyen megközelíthető festői er¬ 
dőségei is - - elég az hozzá, a komoly munka¬ 
vágyat elvégre itt is ki lehet elégíteni. 

Az a legnagyobbrészt művészeink legfiata-
labbjaiból alakult gárda, mely a huszonnyolca 
műtermet lefoglalta, szorgalmasan dolgozik is. 
Még ebben a rekkenő hőségben is serény 
munka folyik a legtöbb műteremben. Túl¬ 
nyomó részben szobrászok laknak kinnt. Szent¬ 
györgyi, Sámuel, Szeszák, Pongrácz, Lányi, 
Horváth, Mester, mind olyan nevek, melyekhez 
az utóbbi évek műcsarnoki kiállításairól kel¬ 
lemes emlékeink fűződnek. A festők közül 
Zigányt, Kádárt, Pór Bertalant említjük, ki 
nagy energiával festi itt tovább erőteljes ki¬ 
fejezésre törekvő szín és forma álmait. 

Legtöbbnyire családjukkal laknak kinnt a 
művészek, ha még legényember akad is közöt¬ 
tük, annak is hol édesanyja, hol még tesvérei 
is kijöttek a telepre. A széles utak homokjá¬ 
ban napbarnított gyermekek játszadoznak az 
augusztusi nap perzselő melegében. Az egész 
telepnek ezért még polgáriasabb, még nyaraló-
szerűbb jellege van s ha nem sietne néha végig 
utain egy-egy karcsú termetű modell, aligha 
gondolná valaki, hogy itt művészek laknak, 
kiktől hivatásuknál fogva megkívánja a közön¬ 
ség a bohémszerűségnek látszatát. Persze mi¬ 
helyt a műtermekbe lépünk, megváltozik a kép. 
Ha nem is mindegyikben akadunk menekülő 
alakokra, kik sietve kapkodnak magukra egy 
pár ruhadarabot, a hagyományos műterem-ren¬ 
detlenséget a maga festői elemeivel majdnem 
mindegyikben megtaláljuk. Erről képeink is 
tanúskodni fognak. Megkezdett vagy abban-
hagyott munkák, passzióval folytatottak vagy 
félredobottak, mindenféle hivatásbeli szerszá¬ 
mokkal vegyest hevernek szerteszét,, egy áll¬ 
ványszerű emelvényen karosszék várja azt, ki¬ 
nek a szemközt álló mintázó oszlopon már ki¬ 
alakulóban van a sziluettje. A festőknél aro-
matikus terpentinszag, a szobrászoknál a nedves 
agyag illata egészítik ki a rendetlenségnek mű¬ 
vészi szimfóniáját. 

Farkas Zoltán. 

SZENTGYÖRGY ISTVÁN SZOBRÁSZ MŰTERMÉBEN. Balogh rudolf főlvételei 
KOLOZSVÁRI SZESZÁK FERENCZ MŰTERMÉBEN. 

1. Vas Viktor szobrász. — 2. Művészlakás verandája. — 3. Pongrácz Szigfrid műterme. — 4. Margó Ede műtermében. — 5. Pór Bertalan festőművész. 

B U D A P E S T FŐVÁROS Ú J M Ű T E R E M-BÉRHÁZAIBÓL- - Balogh Rudolf főlvételei. 
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OROSZORSZÁG BÖRTÖNE. 
A svéd Hédin Szven megfújja a vészharso-

nát. Felrázza s egyesülésre szólítja fel Skandi¬ 
návia két nemzetét, a svédeket és norvégokat 
s fellármázza egész Európát. Veszedelmet hir¬ 
det : hogy Oroszország új hódító hadjáratra 
készül, ezúttal Európában. A skandináv fél¬ 
szigetre vetette szemét. Nem a földjéért, gaz¬ 
dagságáért, kultúrájáért, hanem a tengerért, 
mely a délnyugati partjait mossa. A meleg¬ 
vizű kikötőkért, melyeket az év nagyobbik 
felén át nem zár el a jég, mint saját éjszaki 
partjait s a távol Keleten a Behring-tengert. 
A világtengerért. Ezért harczolt Kelet-Ázsiá¬ 
ban, de a japán fegyverek elűzték onnan. 
Jóval előbb a Dardanellák kapuját akarta 
megnyitani feketetengeri hajóhadának a Közép¬ 
tengerre ; már Konstantinápoly előtt állt, de 
Európa elparancsolta onnan. Reávetette sze¬ 
mét a Perzsa-öbölre is, honnan szintén a 
világtengerre visz az út, de tudja, hogy ott 
csak egy legyőzött Angliának diktálva épít¬ 
hetne orosz kikötőt. Azért áhítja magának 
most a skandináv félszigetet, mert onnan is 
a világtengerre: az Atlanti Oczeánra juthat. 

Nagyságra rettentő az orosz birodalom. Nem 
is állam, hanem világrész, mint III. Sándor 
czár mondotta. Európának és Ázsiának szinte 
felét öleli fel. Területe 8.047,657 négyzet angol 
mértföld egy tagban, vagyis ^harmadfél millió 
négyzet angol mertfölddel nagyobb, mint India 
és a khinai birodalom együttvéve. S ez az ország¬ 
kolosszus a maga mohó terjeszkedési vágyá¬ 
val olyan, mint a ketreczbe zárt fenevad : 
szinte áttörhetetlennek látszó korlátok veszik 
körül. Az éjszaki jeges oczeán, a maga mér-
hetetlenségével, nem útja, hanem gátja hajó¬ 
forgalmának. Másik két tengere, a Fekete¬ 
tenger, meg a Keleti-tenger csak belső tenger, 
a melynek kijáratát más hatalmak állják el. 
Kétszáz esztendeje, Nagy Péter czár óta igyek¬ 
szik kitörni börtönéből s a világtengerre jutni. 
Mint a kitörni igyekvő vad, mindannyiszor 
arra az oldalra veti magát, a hol a legkisebb 

ellenálló erőt érzi. Az orosz világbirodalom 
mai nagyságának leglényegesebb előzményei -
mondja Hédin — Svédországnak XII. Károly 
uralkodása után való kimerültségében, Len¬ 
gyelországnak a XVIII. században s a félhold¬ 
nak két századév óta való hanyatlásában, va¬ 
lamint a középázsiai népek tehetetlen barbár¬ 
ságában és Szibéria síkjainak néptelenségében 
keresendők. Most Skandináviára került a sor. 

"Vegyétek kezetekbe a térképet — így kiált 
fel Hédin Szven - - é s vessetek egy pillantást 
éjszaki Skandináviára. Nézzétek meg, meny¬ 
nyire kell áthelyezni déli irányban a határt, 
míg az ember elérkezik egy jégmentes norvég 
kikötőhöz s Svédországnak ama tájaihoz, me¬ 
lyek segítőforrásokban eléggé gazdagok. Hiszi¬ 
tek-e, hogy e mögöttes tartomány déli határát 
lehet egy hajszálnyival is éjszakibb magasság¬ 
ban vonni meg, mint Angermanlandtól, Jüt-
landtól és Drontheimtól éjszakra? A svéd 
anyaföldnek egy roppant területéről van szó, 
a melyre Oroszország reá akarja vetni kezét. 
Vájjon tétlenül várjuk-e be azt a napot, mi¬ 
kor Oroszország megkezdi az előrenyomulást 
e terület ellen ?» 

Pedig az előkészületek ez előrenyomulásra — 
igyekszik meggyőzni Hédin a két skandináv 
nemzetet s a világot — már javában folynak. 
Finnország eloroszítása, a finn ezredek felosz¬ 
latása és orosz haderővel való pótlása; a finn 
vasutaknak az orosz vasúthálózatba való be¬ 
kapcsolása, a nagyszabású berendezkedés, hogy 
e vonalak az orosz katonai vonatok közleke¬ 
dését kényelmesen lebonyolíthassák, s újabb, 
tisztán stratégiai vasutak építése nyugati Finn¬ 
országban ; végezetül előkészületek az ott be¬ 
következhető gyors mozgósítására s jelenté¬ 
keny csapattömegek gyülekezésére : mindez a 
maga egészében azt bizonyítja, hogy az orosz 
hadvezetőség készen áll Finnországban egy 
hadi felvonulást rendezni, melynek éle nyugat 
felé fordul. Torneától, a finn vasutak végállo¬ 
másától, körülbelül 480 kilométernyire esik a 
Lyngenfjord éjszaki Norvégiában, de a leg-
éjszakibb orosz határtól az út odáig csak har-

mincz kilométer. Vájjon mit jelentenek e tá¬ 
volságok egy nemzetnek, mely megépíttette a 
világ legnagyobb vasútját erdőségeken, tundrá¬ 
kon és hegységeken át, s egy hadseregnek, 
mely megmutatta, hogy tud harczolni hazájá¬ 
tól nyolczezer kilométernyire is ? Oroszország, 
mely elvette Svédországtól kétszáz évvel ez¬ 
előtt a keleti tengeri tartományait: Livlandot, 
Esthlandot és Ingermanlandot, most száz esz¬ 
tendeje pedig Finnországot is: az orosz biro¬ 
dalom képes lesz elbánni a kettészakadásuk 
által meggyengült két skandináv országgal, ha 
szorosan egymáshoz nem csatlakoznak, s flot¬ 
táját, szárazföldi haderejét fejlesztve, elő nem 
készül a nagy leszámolásra. 

így Hédin Szven. S hogy következtetéseivel 
elevenre talált, bizonyság reá az orosz csá¬ 
szári földrajzi társaság, mely vészkiáltásáén 
törölte tiszteleti tagjainak sorából. 

És Svédország jövője? Egy orosz támadás 
sikerét nem tehetné kétségessé a két skandi¬ 
náv nemzet bárminő fegyverkezése és szövet¬ 
kezese, ha más nemzetek beavatkozása nem. 
Hédin Szven, úgy látszik, főképen ebben bízik, 
ezért fordul szózatával Európa nemzeteihez is. 
Oroszország ez idő szerint három oldalról ke¬ 
resi a rést börtönének falain. Terjeszkedik 
Perzsiában, egyelőre Angliával karöltve, de 
terjeszkedni fog egész a Perzsa-öbölig Anglia 
félretolásával is, mihelyt erőt fog érezni reá. 
Igyekszik szabaddá tenni az utat az orosz 
hadihajók számára a Boszporuson és a Dar¬ 
danellákon át a Középtengerre, .itt is a lég-
életbe vágóbb angol érdekek ellenére s az ázsiai 
angol szövetséges leghatározottabb ellenzésével. 
Végül a skandináv félsziget leigázásával ki akar 
jutni az Atlanti Oczeánra. Oroszország, az ő 
kimeríthetetlen segítőforrásaival, mint első¬ 
rangú tengeri hatalom az Atlanti Oczeánon, 
mint közép tengeri hatalom, s mint Perzsia 
ura — oly kép ez, melyet Európának egyetlen¬ 
egy nemzete se nézhetne a leghatározottabb 
ellenérzés nélkül. Ez óvja meg Skandináviát 
most még beláthatatlan időkig az orosz hódí¬ 
tástól. 
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S Z Á N T Á S A N A P H E G Y É N . — Bér DezsŐ rajza. 

A C SATA. (Folytatás.) 

Regény. — Irta Claude Fairére. 

A torony belseje alacsony, ajtó és ablak 
nélküli szoba volt, hatszögletes, tiz méter 
hosszú, nyolcz méter széles szoba, vastag aczél-
fallal pánczélozva. Háromnegyed részét a két 
hatalmas ágyú töltötte be és a megmaradó szűk 
tér állványok, lafetták, töltő és czélzó eszközök, 
távcsövek, emelő készülékek, transzmissziók, 
a mindenféle viznyomásra és légsürítésre való 
készülékek, villamos csővezetékek, a vas, réz 
és bronz zűrzavaros összevisszaságával volt el¬ 
foglalva, a melyre a létező legnagyobb kaliberű 
két hajó-ágyúnak szüksége van. Hat izzó-lámpa 
vont be minden mechanizmust sokszoros, éles 
és árnyéknélküli fénnyel. A külső nap csak 
kékesen derengett be a két lövőrés lejtős gyű¬ 
rűjén át, a pánczélzat és az ágyúk között. 

Joriszaka Szadao körüljárta a két ágyút, 
rendre megvizsgálva mindent és arczába nézve 
minden emberének. Aztán a középső lépcsőhöz 
érve, fölment ennek három lépcsőjén és leült 
a parancsnoki ülésbe. A feje így kiemelkedett a 
pánczélos mennyezetből és kiállott a toronyból 
a középső nyilason át. Ez a nyilas maga is 
pánczéllal volt födve s mintegy sisakkal szol¬ 
gált. Joriszaka Szadao így védve az ellenséges 
lövések ellen végigláthatta az egész harczteret 
a pánczélba szerelt három elég tágas lyukon át. 
Másrészről könnyen közlekedhetett a tüzérekkel 
és jól láthatta az ágyúk működését. 

Leülve, előbb meghajolt és végignézett maga 
alatt az egész mozdulatlan és figyelmesen váró 
tornyon. A hatalom rendkívüli érzése áradt ki 
ebből a félelmetes nagyságú gépezetből és abból 
a tizenhárom emberből, a kik a gépezetnek élő 
húsát és idegrendszerét adták. A parancsnok, 
a ki ennek parancsol, valóban hatalmasabb 
mennykövet tart kezében, mint az ég menny¬ 
kövei. Joriszaka Szadao összeszorította öklét 
büszkeségében. Aztán hirtelen megnyugodva 
fölemelte fejét és kinézett a sisak lyukain, bal¬ 
ról kezdve jobbfelé, szabályszerűen a három 
lyukon. 

A tenger folyton hullámzott, komoran és 
mélyen, a nehéz felhők sötét leple alatt. A hátsó 
strand olyan volt, mint egy hullámoktól ost¬ 
romolt tutaj. A hajóhad irányt változtatott. 
Most egyenesen nyugat felé haladt, Csu-sima 
irányában; minden hajó igyekezett megtartani 
a maga helyét és megőrizni négyszáz méternyi 
szabályszerű távolságát. A vonal csaknem há¬ 
rom tengeri mért földre nyúlt ki az élen haladó 
Mikaszáíól a végire maradt Ivatáig. A Nikkó 
következett a Mikasza után, a Sikisima a Nikkó 
után és e mögött az első divízió mögött, me¬ 
lyet maga az öreg Togo vezényelt, szép rend¬ 
ben következett a többi, Kamimura divíziója, 
Szimamura divíziója, az összes pánczélosok, 
az összes pánczélos czirkálók, a japán császár¬ 
ság egész eleven ereje. A hajók tajtékos nyo¬ 
mában Joriszaka Szadao magas szürke szijhuet-
teket látott jönni, harczi ágyúkkal teletűzdelve 
és a Fölkelő Nap lobogója, kitűzve minden ár-
bóczon, mintha az omlásra kész piros vér 
zsengéit lobogtatta volna a hajók és a tenger 
felett. 

- Irányíts ! Torony balra! Állj! Torony 
jobbra! 

A czélzó tüzér, ki a két ágyú között állt, 
szemével a messzelátón, ráhajolt a gyújtó-pisz¬ 
tolyra. A villamos motorból gyönge dorombolás 
hallatszott és az óriási torony, készségesen 
mint egy játékszer, megfordult balról jobbra, 
jobbról balra, magával forgatva, zaj, rázás nél¬ 
kül, az embereket, gépeket, ágyúkat, pánczél-
zatot. Joriszaka Szadao szeme előtt úgy vonult 
el a horizont, mint valami mozgó díszlet vég¬ 
nélküli vászna. A kormányos-födélzeten át egy 
távoli hajóraj tűnt fel, egészen elfödve füsttel: 
egy czirkáló raj, mely láthatólag sietett a csa¬ 
tában kijelölt helye felé. Kétségkívül Déva ez 
és mögötte Úrra. Elül a köd függönyül szol¬ 
gált s nem lehetett semmit észrevenni az ellen¬ 
ségből, pedig ez bizonyosan közel volt. 

A harang kettőt ütött, majd megint egyet: 
fél kettő az idő. Egy trombita három hosszú 
hangot szólt, aztán két rövidet: ('Készüljetek a 
harczra a backbord felől.» Joriszaka egy intés¬ 
sel közölte a rendeletet a czélzó-tüzérrel. A to¬ 
rony megfordult, arrafelé, a merre az ellensé¬ 
get sejtették. 
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Szüry Dénes miniszteri tanácsos síremléke, Kisfaludy 
Stróbl Zsigmond műve. A kitűnő Írónak, lapunk egy¬ 
kori finom ízlésű színi kritikusának e síremlékét a 

család állíttatta fel a németvölgyi temetőben. 

- Megtölteni az ágyúkat! 
Rövid láncz-csörgés jelezte csak a töltés 

műveletét. A katonák némán dolgoztak, élénk 
és csodamódra szabatos mozdulatokkal. A két 
ágyúnak az agya megnyílt, a két lövedék be¬ 
nyomult a lőporos kamrák olajos, fekete lyukán. 
Csattanó hangok jelezték a töltés idejét. Jori¬ 
szaka Szadao, chronométerrel a kezében elmo¬ 
solyodott : huszonnégy másodpercz, — csaknem 
rekord! Csinálják jobban az oroszok, ha 
tudják. 

Ismét csend állott be. A pánczélos sisak 
lyukain át nem lehetett látni semmit, csak a 
ködöt és a tengert. Joriszaka Szadao türelme¬ 
sen várt s nem nézett ki többet. Elővette tá¬ 
volságmérőjét és gondosan megvizsgálta, pon¬ 
tosan működik-e. A tükrei nem voltak egészen 
párhuzamosak: helyrehozta a hibát. Egy to¬ 
ronyba való teleinéter, uramfia, nem valami 
csodásán fontos dolog. De ha a blockans tele¬ 
méterjei hibáznának, mint augusztus 10-én.. . 
Nem lévén kardja, Jositsz'né, a hős, legyezőt 
rántott elő. 

Joriszaka Szadao félretette a telemétert és 
megint fölemelte a fejét. Nem fog a köd vala-
hára eloszlani? Ah, megint: egy jelzés cs a 
Mikasza hirtelen balfelé fordul. 

Az elektromos csengő megszólalt. A Iransz-
mittáló táblán két lámpa gyulladt ki, a tűk 
forogtak a jelzőlapon. Az^egész sereg'trombitái 
újra megszólaltatták éles hangjukat. Joriszaka 
Szadao hirtelen felegyenesedve ülésében ren¬ 
delkezett : 

- Készüljetek a kormány felől való harczra ! 
Torony balra ! Negyedik sebesség! 

A torony máris engedelmesen fordult. 
- Távolság: kétezerháromszáz méter ! Cor-

rectió: öt ezredrész balra! Elég! 
A két hosszú cső fölegyenesedett magasra. 

Joriszaka Szadao meghajolt, kémlelve szemével 
a ködös vonalat, a hol az ég és a tenger ÖBÍZI-
olvadt. Igen. . . ott, egyenesen dél felöl... a 
horizonton összesűrüsödő sötét felhők között... 
feketés tömegek emelkedtek... három, négy, 
öt, szabályos távolságban egymástól... hét, 
nyolcz . . . ismét ujabbak . . . tizenkettő, tizenöt, 
húsz, harmincz... 

- A gyújtót! Szerelj! 
A nyugodt hang meg se rezzent. 
A telefon-csengő megszólalt. Joriszaka Szadao 

levette a kagylót: 
- Halló. . . Igen. . . A tengernagy? 

Lehajolt, ránézett a tüzérekre és minden 
magyarázó szó nélkül ismételte, a mit hallott: 

- A tengernagy ezt táviratozza: «A biro¬ 
dalom sorsa ennek a csatának az eredményétől 
függ. Tegyétek meg mind a kötelességeteket!* 

Most azonban nyugodt hangja reszketett kissé. 
Ugyanabban a pillanatban azonban ismét 

visszanyerte száraz hidegségét: 
- Nyolczvan fok! Czélozz a vonal élére ! . . . 

Hatezernégyszáz ! 
Egy pillanatra megállott. Amott, az ellen¬ 

séges hajótestekről, melyeket most már jól meg 
lehetett különböztetni, hirtelen fények lobban¬ 
tak fel: az oroszok kezdik meg a lövöldözést, 
talán túlságos messziről... 

- Hatezer méter. 
Megint elhallgatott. Legalább száz méter¬ 

nyire a Nikkólól óriási víztömeg csapott fel és 
lassú eső módjára hullott vissza: az első ágyú¬ 
golyó korbácsolta meg a vizet, az első elsütött 
ágyúgolyó, ezen a döntő napon, a Nyugat sü¬ 
tötte el a Kelet ollón... Joriszaka Szadao meg-
vetően nézte a fehér fantomot, mely aztán el¬ 
tűnt a szélben. Mi volt ez? Csak egy kis zápor¬ 
eső. Az oroszok rosszul lőttek. 

- Ötezerkilenczszáz ! 
Itt és ott már lövedékek csaptak le a hul¬ 

lámok között, valamennyi czélt tévesztve. Igen, 
az oroszok rosszul lőttek. Egy végtelen pilla¬ 
nat telt el. Végre egy hangos zúgás, hasonló 
egy végtelen nagy méh döngéséhez s egy 
nagyon hosszú dörrenés utána. És mintha ez 
á nagyon hosszú dörrenés lett volna a riposztra 
való jeladás, egy közeli óriási robbanás szólalt 
meg: az első japán lövés. 

- Ötezerhétszáz méter! 
A még mindig kifogástalanul szilárd hang 

külön hangsúlyozott minden szótagot: 
— Tüzelést kezdeni! 
A kékts derengés, mellyel a nap kívülről a 

pánczél és az ágyú közötti résen beszüremlett, 
egyszerre biborpiros, vakító villanássá vált: a 
csövek torkából két roppant láng lobbant ki, 
húsz méter hosszúságban, pirosán, mint a vér. 
Eémítő robbanás rázkódtatta meg a tornyot, 
mint a hogy a szélroham megráz egy nádszálat. 
Hallatlan dörrenés hallatszott, mt'lyről .semmi 
földi zaj nem adhat fogalmat, belecsapva körös¬ 
körül minden fülbe, süketté, én csaknem részegig'1 

téve néhány másodperczre mindenkit. Az óriási 
ágyútalpak, melyek mindegyike néhány em-
bernyi vastagságú, hátracsapódtak három láb-
nyira és újra visszacsapódtak, gyorsabban, 
semmint egy gyakorlott lövő meg tudja for¬ 
gatni revolvere tölténytartóját. Joriszaka Szadao 
jeges és derült hangja rögtön helyreállította a 
katonák közt a hidegvért és tisztán-látást. 

— Ötezerhatszáz méter! Tüzet gyorsítani! 

XXVIII. 

Herbert Fergan szája elé tartotta védőül a 
két kezét és rágyújtott egy czigarettára. A blo-
ckauson kívül tartózkodott, hogy ne tegye még 
zsúfoltabbá a szűk kis czellát, melyben a pa¬ 
rancsnok, a hajó-tiszt, tüzérségi tisztes ezek se¬ 
gédei tettek-vettek. Az átjárón állva flegmatiku¬ 
sán nézte, hogy pattannak el körülötte az orosz 
golyók. Bátor ember volt. Gondosan meggyujtva 
tzigarettáját, kezébe vette távcsövét és tovább 
vizsgálta a két egymásnak menő flottát. Lassan, 
óvatosan nézelődött, a professzionátus tenge¬ 
rész kíváncsiságával kémlelte a fáradság vagy 
az aggodalom jeleit, melyeket az elkeseredett 
ellenfelek egyike vagy másika esetleg elárult. 
Ott egy rés egy falon, egy törött árbócz, for¬ 
gáccsá tört fölépítmények. Ott egy kémény volt 
a földre terítve, egy torony lerombolva, egy 
blockaus elsodorva. A hajók profilja, mely kez¬ 
detben szabályos és geometrikus volt elválto¬ 
zott, egyenetlenné lett, romok és törmelékek 
halmozódtak fel rajtuk. Időközönkint Herbert 
Fergan letette messzelátóját, kinyitotta tar¬ 
solyát, megnézte az óráját és följegyezte jegyző¬ 
könyvébe a csata valamelyik epizódját. Az ágyúk 
megszakítás nélkül bömböltek és oly erővel, 
hogy a megbénult fülek már nem is szenved¬ 
tek tőle. A mindig egyformán lángoló tűzből, 
mely a Xikkót körülvette, mint valami dicsfény, 
megállapíthatta Fergan, hogy a japán tüzelés 
még érintetlen. Amott ellenben az orosz hajók 
már kevésbbé sűrűn dörögtek. Herbert Fergan 
jól a talpán állott és egy szempillantással 
körültekintett az egész horizonton. A két szem¬ 
benálló vonal párhuzamosan futott kelet felé, 
az egyik szabályosan, jól maiiövrirozva, a 
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másik rendetlenül és már-már szétszóródva. 
íme, az esemény igazolta a prognózist. Roz-
desztvenszkij nem tudta megállni a helyét 
Togó ellen. Fergau gyorsírással ezt jegyezte 
bele jegyzőkönyvébe: £ óra 35. A csata meg¬ 
nyerve. Oszliabia leszerelve eltűnik. Szuvarov 
harczon kívül. Nikkó nagyobb sérülés nélkül.» 
Herbert Fergan a jó próféta módjára mosolygott. 
Nem mintha a japán győzelem lelkesítette 
volna. De rokonszenve mindenesetre nehezeb¬ 
ben fordult a moszkovíta hajók felé, mint a 
nipponok felé, a kiknek finom és élvezetes 
vendégszeretetét nagyon kellemesen élvezte. Az¬ 
tán meg Togo flottája tulajdonképen angol 
flotta, mely Angolországban épült, Angolor¬ 
szágban fegyverezték fel, angol módszerek és 
elvek szerint gyakorolták be és tették harcz-
képessé. Az angol önszeretet is megtalálta a maga 
számadását ebben a — ha jól megfontoljuk — 
nemzeti sikerben. 

- Ali right! Nem telik bele egy óra és 
mindennek vége lesz. De addig is élni kell! 

Egy ágyúgolyó — a hatodik vagy a hetedik 
- robbant fel a spardecken, itt-ott egy-egy 

holttestet szórva el. Fergan nyugodtan hajolt 
félre, a hid, mely az elébb még tiszta és sima 
volt, mint egy szalon parkettje, most nem volt 
más, mint a formátlan, össze-vissza töredezett 
holmik halmaza. A vér ömlött. Letépett emberi 
tagok keveredtek felhasított mellekkel és kitá¬ 
rult belekkel. És ezeket a romokat tűz emész¬ 
tette. De a tűzoltó szivattyúk vize diadalmasan 
viaskodott a lángokkal és mindenek fölött a 
győzedelmes ágyúzás nem szünetelt. Megtépve, 
elrombolva, megsebesülve a pánczélos hajó 
semmivel sem köpködte gyöngébben a halált 
az ellenség arczába. Fergan, miután egy szem¬ 
pillantással végig vizsgálta mindezeket a tá¬ 
tongó, de fölületes sérüléseket, ismételte a 
mondatot, a mit egy pillanattal előbb jegyző¬ 
könyvecskéjébe irt: 

- A Nikkón nincs nagyobb sérülés. 
Mikor az utolsó szó elhangzott, egy tiszt 

rohant ki a blockausból, meglökte őt útközben 

és a pillanat lázassága daczára meghajolt, hogy 
bocsánatot kérjen, mielőtt folytatta volna útját. 

- Nos, Takamori szán, hova szalad úgy? 
Hirata gróf már a hid lépcsőjén szaladt le¬ 

felé. Mégis udvariasan megállt, hogy kielégítse 
az angol vendég kíváncsiságát. 

— Helyreállítani az összeköttetést a blockaus 
és a hátsó torony... 

Az utolsó szót Herbert Fergan már nem 
hallotta. Egy golyó pattant el, ezúttal magán 
a blockauson... egy nagy kaliberű golyó . . . 

Fergan rettenetes zajt hallott, okker-szinü 
ködöt látott, mely fényesebb volt, mint a nap . . . 
Nehézkesen, fáradsággal emelkedett fel, lábai¬ 
nak és karjainak keserves megfeszítésével és 
agyvelejének még keservesebb megfeszítésével, 
mert megbénult agya nem birt többé érteni. 

Az átjáró nem volt meg többé, sem a blo-
ckans. Helyükben... érczdarabok... vas, réz, 
bronz, összekeveredve, összeolvadva. Még pi¬ 
rosak voltak a tűztől és hellyel-közzel feketék 
a hamutól. Fergan nagy nehezen számot adott 
magának: a golyó mindent elragadott, mindent 
megolvasztott, mindent füstté te t t . . . És vala¬ 
mennyien halottak voltak: a parancsnok, a tüzér¬ 
ségi tiszt, a hajó-tiszt és segédeik . . . mindenki, 
kivéve őt, Fergant, a ki egyedül vettetett ide, a 
nélkül, hogy észrevette volna, a spardeckre, 
húsz méternyire a robbanástól. Fergan fel állott 
körülnézett. Közvetlen mellette egy levágott fej, 
egy nagyon pontosan levágott fej hevert egy 
barna tócsában. Mosolygott: oly gyorsan szakít-
tatott el törzsétől, hogy hirtelen megbénult 
izmainak még arra sem volt ideje, hogy a mo¬ 
soly letörlődjön róluk. 

Fergan megszólalt, csodálkozva, hogy a 
hangja még hangzik: 

-Mindenki . . . mindenki halott... Azaz, 
hogy.. . nem. . . még nem mindenki. 

A még tüzes romhalmaz tetején, a lángok 
és a törmelékek között fantasztikusan feltűnt 
egy ember. Elbújva, nem tudni, hogy, nem 
tudni,hol, fölébe hajlott az akusztikai csőnek, 
mely a hajó legmélyére nyúlt, a központi cső¬ 

höz, a hol a kormány és az összes gépek szó¬ 
csövei egyesülnek és ebbe a hatalmas csőbe 
rendeleteket kiáltott be, kommandirozta a hajó 
mozdulatait, a melyeket az alant levő, elzárt 
emberek végrehajtottak, a nélkül, hogy sejtet¬ 
ték volna annak a rettentő helyzetét, a ki min¬ 
den pillanatban az elpusztulás veszlyétől fenye¬ 
getve, nyugodtan vezette tovább a győzelem 
felé a még mindig harczképes pánczélost. 

- Hirata Takamori!... 
Herbert Fergan még mindig tántorogva össze* 

vonta szemeit és elképedve nézte a japán tisz¬ 
tet, a ki egyenesen állott borzalmas piedesz-
tálján. A golyó robbanása n.yilván őt is a porrá 
tört átjáró alá vetette... És nemcsak a tűz 
visszfénye, hanem a vér is bibor-pirosra fes¬ 
tette egyenruháját... De alig, hogy földre 
vettetett, mesés energiájában, dajmió fajának 
büszkeségében, mely sztoikusabb, mint Zénó és 
iskolája, megtalálta azt az emberfölötti erőt, 
mellyel egyetlen mozdulattal lerázta a kábula-
tot és ösztönszerűen odaugrott a legközelebbi 
és legveszedelmesebb harczi állomáshoz. 

Fergan megalázottan érezte, hogy az arcza 
kimelegszik : ezt tette egy japán, holott ő, az 
angol, bár sértetlen volt, mégis ott maradt a föl¬ 
dön, elkábulva, elájulva... 

Herbert Fergan hirtelen félig megfordult és 
eltávozott, lassú lépésekkel, mellét kifeszítve, 
Anglia becsületének megóvásául igyekezve ép 
olyan keményen tartani magát, mint Hirata 
Takamori. 

XXIX. 
—• Négyezernégyszáz méter ! 
Joriszaka marquis, szemét a torony tele¬ 

méterjének üvegére függesztve, meg se fordult, 
mikor a csapóajtót nyílni hallotta. Herbert 
Fergan lépett be és nem akarva zavarni az 
embereket, ott maradt az ajtóban mozdulatla¬ 
nul és némán. 

- Négyezerkétszáz ! 
A két óriási ágyú egyszerre dördült. Fergan, 

a kit ez váratlanul ért, megingott, mint egy 
sebesült és a falnak támaszkodott. 

— Négyezer! 
Harmincz perez óta nem változott itt 

semmi, — csak épen, hogy egy ember, a ki az 
elébb még állt, most halott volt. Holtteste ott 
hevert az aczél padlón, feje fel volt hasítva; 
egy szilánk, melyet egy lövedék lökése tépett 
le helyéről, hasította fel a fejét. Az élve ma¬ 
radtak hozzá voltak szokva a vér látásához s 
beérték annyival, hogy egy vödör vizet öntöt¬ 
tek a véres romokra, hogy meg ne csússzanak 
bennük. A harcz pedig természetesen folyt to¬ 
vább, mintha semmi sem történt volna, — 
hidegen, hallgatagon, megátalkodottan. 

— Négyezerháromszáz! 
A rendeleteket közlő tábla nem működött 

és a torony elszigetelten, önállóan küzdött a 
hogy tudott, találomra, vaktában. Joriszaka 
Szadao most nagyon örült, hogy megvan a 
telemétere, a mely módot nyújtott neki arra, 
hogy jól-rosszul megbecsülje a füstön és ködön 
át a távolság változásait. 

— Négyezeröt! 
A kettős dörrenés újra felhangzott. Herbert 

Fergan most már el volt rá készülve; előre 
hajolt és kinézett a pánczél gyűrűalakú nyi¬ 
lasán. Nagyon messze, a fényes horizonton 
árnyképként lerajzolódva egy már erősen sérült 
orosz pánczélos szilhuettje tűnt fel. Nagy víz¬ 
örvények csapkodtak előtte s Fergan hirtelen 
megkülönböztetett két ilyen örvényt, melyek 
magasabbak voltak, mint a többi. Megértette, 
hogy ezeket a toronyból lőtt két golyó verte 
fel, a melyek oda csapódtak, czéljukat elté¬ 
vesztve. 

— Jól van — mormogta — az oroszok meg¬ 
elégelték. Már távoznak. 

Ugyanabban pillanatban arra gondolt, hogy 
a lövöldözés szabályozása nehézzé válik. Nincs 
többé blockaus, nincs távolságmérő tiszt. Rossz 
körülmények arra, hogy hatásos «tálalási szá¬ 
zalékot* érjen el, mikor az ellenség kezd hir¬ 
telen eltávozni a csatatérről. 

Mert, hogy az ellenség eltávozik, az már 
bizonyos volt. A gyűrű-alakú nyilason át Fer¬ 
gan tisztán látta, hogy az élen haladó pánczé¬ 
los menekül. De Togo kijátszotta a manőverét 
s bal felé fordult. A Nikko pedig utánozva az 
admirális-hajó mozdulatát, beleevezett a Mi' 
kasza vizeibe. 
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- Tüzelést abbahagyni! Tornyot jobbra ! 
Az orosz pánczólosok megkettőztettók hát¬ 

védjüket. A harcz a backbord felől folytatódott. 
A lövöldözés összes föltételei természetesen 
megfordultak. 

— Hói! 
Két tüzér hirtelen odaugrott a parancsnok 

üléséhez. Fergan is ösztönszerűen velük ugrott. 
Joriszaka Szadao marquis lecsúszott a földre, 

kiáltás nélkül, nyögés nélkül. A válla azonban 
borzalmasan össze volt roncsolva és olyan vér¬ 
tömeg ömlött belőle, hogy sárga arcza egy¬ 
szerre zöld lett. 

Nyilván egy golyó szilánkja érte a sisak há¬ 
rom lyuka valamelyikén át, a nélkül, hogy a 
toronyban észrevettek volna valamit a kívül 
uralkodó megszakítás nélküli dörgésből. 

A tüzérek Fergan vezetése alatt kinyújtóz-
tatták főnöküket a két ágyú között. Nem volt 
egészen meghalva. Intett, beszélt is, nagyon 
halkan, de még mindig parancsoló hangon. 

- Helyetekre! 
A két ember engedelmeskedett. Fergan egye¬ 

dül hajolt a haldokló arcza fölé. 
Ekkor különös dolog történt. 
A torony altisztje hirtelen odafutott, neki 

jutott a tisztesség, hogy elfoglalja a parancs¬ 
noki helyet. 

Ráhajolt a fekvő testre, hogy fölemelhesse a 
vérző kezéből kisiklott távolságmérőt és készen 
arra, hogy fölmenjen a parancsnoki ülésbe, az 
ujjai közt forgatta a készüléket, az olyan em¬ 
ber módjára, a ki bevallja, hogy nem tud vele 
bánni. Fergan őszinte szomorúsága daczára el¬ 
mosolyodott. 

- Isten tudja, mit fog vele csinálni. 
Joriszaka marquis azonban fölemelkedett, 

fölemelte jobbkezét és megérintette az altisztet, 
a ki erre visszafordult feléje. A haldokló feje 
jobbról bal felé integeiett: 

- Nem! Nem te ! 
Már-már elboruló szeme az elcsodálkozott 

angol tisztre meredt : 
- Ön! 

Herbert Fergan csodálkozva egyenesedett ki : 
- Én? 

Három másodperczig habozott. Aztán oda¬ 
térdelt Joriszaka Szadao mellé és halkan szólt 
hozzá, a hogy egy deliriumban tévelygő beteg¬ 
hez szokás szólni: 

- 0-Szadao szán. . . angol vagyok... sem¬ 
leges . . . 

Kétszer ismételte, szótagolva, hangsúlyozva : 
- Semleges... semleges... 

Hirtelen azonban elhallgatott, mert a hal¬ 
dokló sápadt ajka mozogni kezdett, zihálás 
tört ki belőle, aztán rekedt morgás, kezdetben 
érthetetlenül, aztán mind világosabban, — szó¬ 
tagok, szavak, ének. 

— A virágzó cseresznyefák ideje nem múlt el még. 
Mégis a virágoknak már le kell hullni, 
Mialatt azok szerelme, a kik nézik, 
Legfőbb elragadtatásában van. 
Herbert Fergan hallotta és elhült benne a vér. 
A csaknem halott szemek nem fordították el 

róla tekintetüket, azt a mozdulatlan és komor 
tekintetet, melyben mintha- egy régi látomány 
visszfénye fénylett volna. A hang, csodálatos 
energiával megerősödve tovább énekelt: 

- Azt mondta nekem: «Álmodtam éjjel. 
A hajad a nyakam köré csavarodott. Ügy volt 
hajad nyakam körül és a mellemen, mint valami 
fekete nyakláncz»... 
Herbert Fergan még sápadtabb lett, mint 

maga .Joriszaka s hátrább lépett egy lépéssel; 
elfordította a fejét, hogy elkerülje a rettentő 
tekintetet. De nem tudott kitérni a hang elől, 
a mely még rettentőbb volt, mint a tekintet. 

- Megsimogattam a hajadat és az enyim 
volt és össze voltunk így kötve örökre, ugyan¬ 
azzal a hajjal, ajk az ajkon, mint a hogy két 
babérfának sokszor egy a gyökere. 
A hang úgy hangzott, mint a megrepedni 

készülő kristály. Fergan arczába lassankint 
visszatért a vér és elkezdte elönteni az egész 
arczot a szégyen, a megalázás bíborával, annak 
a pirosságával, a ki pofont kapott az arczába. 

A hang még sürgősebben folytatta, mint 
valami szigorú hitelező hangja, a ki hirtelen 
parancsoló hangon követeli vissza az adósságot. 

- És lassankint úgy tűnt fel nekem, tagjaink 
annyira összeolvadtak, hogy én te lettem, vagy 
te belém hatoltál, mint az álom. 

A KRUFP-FÉLE 11 HÜVELYKES HAUBIT/, MELYET AUTOMOBIL HI'Z 

\i 

A KRUPP-FÉLE 11 HÜVELYKES ŰJRENDSZERÜ HAUBITZ. KALIBERE 11 HÜVELYK, HOSSZA 10 LÁB, EGY-EGY 
GOLYÓJA 136 FONT ÉS 38 FONT PUSKAPOR KELL ELSÜTÉSÉRE. 

A hang élettelenül elhallgatott. (Jsak a tekin¬ 
tet függött makacsul, utolsó lángjával valósá¬ 
gos, nyilvánvaló, ellenállhatatlan parancsot 
lövellve... 

Herbert Fergan erre lesütötte homlokát, sze¬ 
mét a földre szegezte és engedelmeskedett. Ki¬ 
vette a távolságmérőt az altiszt kézéből. Föl¬ 
ment a lépcső három fokán és leült a parancs¬ 
noki ülésbe. 

Az orosz pánczélosok egymásután feltűntek 
a backbord felől. Sietve távolodtak. .. 

- Ge*ntleman fizet, — mormogta Fergan. 
Beállította a távolságmérőt. Az üvegjén meg¬ 

nagyítva, pontosan tűnt fel a czél. Szent And¬ 
rás lobogóján meglátszott a kék kereszt a fe¬ 
hér mezőben. Herbert Fergan, az angol király 
hadsegédje látta ezt a lobogót, a czár lobogó¬ 
ját. A czár és a király nem ellensógi'k. 

- Gentleman fizet, ismételte Fergan 
komoran. 

Köhögött. A hangja rekedten, de élesen és 
elszántan hangzott. 

- Hatezerkétszáz méter! Nyolczezredrész 
balra! Folytasd a tüzet! 

A csöndben, mely a kettős dördülést meg¬ 
előzte, alig észrevehető zajt lehetett hallani a 
lépcső alatt. Joriszaka Szadao marquis befejezte 
haldoklását, vonaglás, hörgés nélkül, csönde¬ 
sen, illendően, korrektül. Szája, mielőtt örökre 
bezáródott volna, két japán szótagot dadogott, 
egy névnek két első szótagját: 

— Miczú. .. 
XXX. 

A romhalmaz tetején, mely egyedüli nyoma 
volt az ugyanazon ágyúgolyó által elsodort 
átjárónak és a blockansnak, Hirata Takamori 
gróf utoljára hajolt rá a lyukra, mely a köz¬ 
ponti állomáshoz szolgált és egy utolsó paran¬ 
csot kiáltott le, a mely végét vetette a napi 
munkának és a csatát véglegesen diadalra vál¬ 
toztatta. 

- Tüzelést abbahagyni! 
A Mikasza főárbóczára felreppent Togo jel¬ 

zése és úgy ragyogott fel, mint a szivárvány a 
vihar után. A zeniten, a még mindig sötétlö 
felhők között az égnek egy kéklő hasadéka 
tűnt el. Egekig érő kiáltás repült hajóról-ha-
jóra, gyorsabban, mint az északnyugati szelek, 
mikor az őszi monszun ^fúj: a győzedelmes 
Japán kiáltása, az ősi Ázsia diadalkiáltása, 
mely örökre felszabadult az európai igából: 

- Tejkokú banszái! 
Örök életet a Birodalomnak ! 

Hirata Takamori felállva háromszor • ismé¬ 
telte ezt a kiáltást. Aztán kitárva a legyezőt, 
mely mindig ott volt a kezében, végigjárt dél¬ 
ről észak felé és nyugatról kelet felé, a kife-
jezhetetlen büszkeség tekintetével. A pillanat 
tagadhatatlanul szép volt és mámorítóbb, mint 
tízezer csésze szaké. Harminczhárom év óta, 
azóta a nap óta, hogy anyja megszülte, Hirata 
Takamori tudatosan vagy öntudatlanul mindig 
csak ezt az órát várta. De ahhoz a felséges 
mámorhoz, mely most fojtogatta és mintegy 
alkohol-tengerbe fullasztotta, harminczhárom 
év nem volt túlhosszú várakozás. 

- Tejkokú banszáj! 
Az alig, hogy elcsendesedett lárma újra kez¬ 

dődött és megkétszereződött. A pánczélosok 
előtt egy jelzőhajó, a Taczuta vonult el. Hid-
ján egy tiszt állott, szócsövet tartva szájá¬ 
hoz és hajóról-hajóra kiáltotta a napi pa¬ 
rancsot : 

- A Császár fényes erényei és a Császári 
ősök láthatatlan pártfogása megadták nekünk 
a teljes és tökéletes diadalt. Üdvözlet mind¬ 
azoknak, a kik megtettek mindent, a mit te¬ 
hettek. 

Ebben a pillanatban a nap hirtelen áthasí¬ 
totta a felhőket és a köd eltűnt a nyugati ho¬ 
rizonton. 

A nap pirosán tűnt fel, mint az az óriási, 
tűzben és vérben ázott gömb, a melyet az égi 
Sárkány görget az azúr-mezőkön á t . . . mint 
az a ragyogó korong, a mely a Birodalom lobo¬ 
gójának közepén uralkodik . . . Aztán rézsuto-
san belebukott a tengerbe. 

(Folytatása következik.) 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Magyar népdalok olaszul. A Biblioteca dei 

Popoli czimű nevezetes olasz vállalatban, melyet 
a nemrég elhunyt kiváló olasz költő és tudós, 
Giovanni Pascoli szerkesztett, egy magyar nép-
dal-anthológia jelenti meg Canli popolari Ung-
heresi czímmel. A kis gyűjteményt Silvino Gigante 
állította össze s ő is fordította az egyes dalokat. 
Az összeállítás nagyjában helyes, a valóságnak 
megfelelő átnézetes képét adja népdalköltészetünk¬ 
nek s a mit fölvett, csaknem mind szép és jellemző 
népdal. Műfajok szerint csoportosítja a dalokat: 
előbb a szerelmi dalokat, majd sorban a történeti 
énekeket, ditirambus-szerű darabokat, népballadá¬ 
kat, a nőket gúnyoló dalokat és pusztai énekek 
elnevezés alatt a pásztor és betyár nótákat. A 
maguk helyén, a történeti énekek között megvan 
a kuruczkori költészet néhány szép darabja is. A 
fordítás többnyire sikerült, a fordító egy-két helyen 
utal egy-egy magyar népköltemény olasz parallelá-
jára is. A fordító a könyv elébe kis bevezető 
tanulmányt is irt, melyben nagy vonásokkal képet 
igyekszik adni a magyar népköltészetről , 

Gyulai mint eszthetikus. A Gyulaira vonat¬ 
kozó irodalomnak, mely máris egy-két kitűnő es-
sayt mutathat fel, nem érdektelen terméke az a 
kis munka, melyet Borbély Ferencz adott ki Gyu¬ 
lai mint eszthetikus czímmel. Összeállítja benne 
Gyulai eszthetikai nézeteit külön a líráról, az epi¬ 
káról, a drámáról s aztán összefoglaló képet igyek¬ 
szik adni egész eszthetikai felfogásáról. Valami 
jelentékeny új dolgokat nem igen mond róla, de 
a már ismert dolgokat részletesebben kifejti, né¬ 
mely helyen tanulságosan állapítja meg Gyulai ol¬ 
vasmányainak és tanulmányainak hatását eszthe¬ 
tikai felfogására és módszereire. Megfigyelései között 
sok a jó, s Gyulai kritikusi jellemének összefogla¬ 
lása, bár nem eleven és nem is teljes, de legalább 
a tényeknek megfelelő. A kit Gyulai szelleme ér¬ 
dekel, az mindenesetre sok érdekeset fog a mun¬ 
kában találni. 

Gergely Antal Írott munkái. Az idei év elején 
halt meg Gergely Antal mezőtúri lelkész, a fiata¬ 
labb református papi generácziónak egyik legki¬ 
tűnőbb szónoka. Aránylag rövid pályáján nagy 
hírnevet szerzett mint szónok, a mezőtúriaknak 
pedig legfőbb büszkeségük volt híres ékesszóló 
papjuk. Most, hogy meghalt, kéziratban maradt 
szónoki munkáit kiadták barátai, Borsos Károly, 
Kónya Gábor és dr. Szakács Albert. A kis kötet, 

VASÁKNAPIUJSÁ^ 
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melyet Gergely Antal arezképe és életrajza vezet 
be, nem adja a kiváló szónok igazi mértékét, mert 
Gergely nem szokta beszédeit írásba foglalni s így 
csak azok maradtak fenn közülük, melyeket valami 
különleges okból előzetesen, vagy utólagosan írásba 
foglalt. Még így is sok érték van a könyvben s 
különösen a mezőtúri református híveknek kegye-
letes emlékeztetője lehet elhunyt jeles lelki¬ 
pásztorukra 

A «J6 pajtás», Sebők Zsigmond és BenedekElek 
képes gyermeklapja legújabb, augusztus 11-iki szá¬ 
mába Benedek Elek és Józsa Antal irt verset, 
Géza bácsi kedves elbeszélést, Sebők Zsigmond 
folytatja Dörmögő úr Jakodalmának történetét. A 
világ legszebb meséi sorozatát egy gyönyörű angol 
mese gazdagítja, Gyula bácsi egy új elmés ké¬ 
szülékről számol be, Faragó Géza mulatságos ké¬ 
pet rajzolt, Zsiga bácsi mókája, Szemere György-
kalandos története, a Kis krónika rovat aktuali¬ 
tásai, a rejtvények, szerkesztői üzenetek egészítik 
ki a szám gazdag tartalmát. A t Jó Pajlás»-í a 
Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyed¬ 
évre 2 korona 50 fillér, félévre 5 korona, egész-
évre 10 korona, egyes szám ára 20 fillér. Mutat¬ 
ványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal. (IV. kér., 
Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
Canli popolari Ungheresi. Scelti e tradotti da 

Silvino Gigante. Milano, Remo Sandron. (Biblio-
teca dei Popoli XIL kötet). 

Gyulai mint eszlhetikus. Irta Borbély Ferencz. 
Kolozsvár, Gombos Ferencz könyvnyomdája. 

Gergely Antal Írott rmmkái. Összegyűjtötték 
Borsóit Károly, Kónya Gábor, dr. Szakács Albert. 
Mezőtúr. Megrendelhető 2 korona 25 fillérért a 
mezőtúri lelkészi hivatalban. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : PATÓCS ISTVÁN, 

84 éves korában Hódmezővásárhelyen. — FLEISCH-
MANN JENŐ IMBE aranymisés áldozópap, a zalaapáti 
konvent perjele, 78 éves korában Zalaapátiban. -
DÓCZY FBBENCZ vármegyei törvényhatósági bizott¬ 
sági tag, a királyi díszérem tulajdonosa, 71 éves 
korában Esztergomban. - - HODINKA MIHÁLY köz-
és váltóügyvéd, gróf Andrássy Dénes hitbizományi 
uradalmainak nyűg. kormányzója és főügyésze, 
Sáros vármegye törvényhatósági bizottságának és 

Eperjes szabad királyi város képviselőtestületének 
tagja, 72 éves korában Eperjesen. — Dr. HOFFBN-
BBICH MÓB orvos, a marillái szanatórium tulaj¬ 
donos-főorvosa, 72 éves korában. — Dezseri BIELBK 
IMRE nyűg. államvasuti tisztviselő, 71 éves korá¬ 
ban Miskolczon. — Mörkensteini MŐBK JÁNOB, 
gyalogsági tábornok, volt kassai hadtestparancsnok, 
65 éves korában Ischlben. - - Dr. SIKLÓSSY GYULA 
egyetemi magántanár, kórházi szemész-főorvos, 44 
éves korában Leányfalun. — Dr. HOFFMANN PÉTER, 
budapesti orvos, 43 éves korában Budapesten. -
KHERN JÓZSEF libiczkozmai rom. kath. kántortanitó, 
(52 éves korában. - - NÉMETH VILMOS MIHÁLY, a 
pannonhalmi Szent Benedek-rend tagja, a tihanyi 
konvent kiérdemült perjele, gimnáziumi igazgató 
és lelkész, Tihanyban. - - BALOGH ENDEE DEZSŐ 
premontrei kanonok, konventi jegyző, váregyházi 
hitszónok, 40 éves korában Jászóvárban. — Rog-
laticzai PILASZANOVICH TIVADAR földbirtokos, szol¬ 
gálaton kívüli huszárhadnagy, 34 éves korában 
Ólegyen. — KOSARAS SÁNDOR nyűg. államrendőr¬ 
ségi fogalmazó, 54 éves korában Budapesten. -
DŐBNLE GYÖRGY nyűg. főszolgabíró, Bécsben. — 
ENDREY ALADÁR rozsnyói államvasuti ellenőr, 49 
éves korában Budapesten. - • KELEMEN IGNÁCZ, 
székesfővárosi felső kereskedelmi iskolai tanár, 29 
éves kocában. - - HEGEDŰS ANDOR ulánus hadnagy, 
24 éves korában Nagybecskereken. 

Özv. JÓZSA ANTALNÉ, szül. Gyenese Mária, 74 
éves korában Kiskunhalason. — CSEGEZY MIHÁLYNÉ, 
szül. Albert Ilka, Csegezy Mihály országgyűlési 
képviselő, nyűg. királyi törvényszéki elnök felesége, 
61 éves korában Tordán. — Özv. EEZSNY AUBÉLNÉ, 
szül. Szabó-Kun Berta, Eezsny Aurél rendőrfogal¬ 
mazó édesanyja, Zenta város főkapitányának öz¬ 
vegye. — LINDNEB KÁROLYNÉ, szül. Thaler Anna, 
62 éves korában Budapesten. - - Almási PETEÓ 
VALÉRNÉ, szül. nyujtódi Jancsó Mária, 44 éves 
korában Sepsiszentgyörgyön. — BRÜCKNBR JÓZSEFNÉ, 
szúl. Schmitt Eóza, 43 éves korában Budafokon. 

EGYVELEG. 
* A születések száma, a francziák nagy meg¬ 

nyugvására, tíz év óta Poroszországban is állan¬ 
dóan apad, ha nem is nagy mértékben. 1901-ben 
még 37 újszülött esett, 1911-ben már csak 30. Az 
összes születések száma 1911-ben l millió 222 ezer 
volt, 69 ezerrel kevesebb, mint a legutóbbi tíz év 
átlagos száma. 

FOULARD-SELYEM 
méterenként 1.15 koronától feljebb blúzokra és ruhákra. Bér¬ 
es vámmentve a megrendelőhöz szállítva. Gazdag mintagyüj-
teményt postafordultával küld Henneberg selyemgy. Zürich. 

M Z f J A Pozsonyi Kereskedelmi- és Iparkamará-
I tói fenntartott nyilvános, három évfolyamú 

• U i Felső Kereskedelmi Iskola Pozsonyban. 
Érettségi vizsgalat. Állásközvetítés. Internátut. 
Értesítőt kivánatra küld u IGAZGATÓSÁG. 

Rozsnyay 

SERAIL 
pipere-
kfllőnle-
kipróbált, közkedvelt és igen elterjedt szerek- — Serall-
aroz kenőcs kiváló hatású szeplő ellen, az arozot fehé¬ 
ríti és bársonypuhává teszi. Kis tégely 7O fillér, nagy 
tégely l korona 4O fillér. — f Serail-oréme nappali 
használatra l korona. Serall-hajszeai hajhullás és 
korpaképződéa ellen. Kiváló hatása. Hajnövést elősegíti. 
l üveg l korona 5O fillér. — Serail-pnder. Kitűnő 
lipere-por fehér-, rózsa- és eremé színben, l doboz l K. 

il-szappan l drb 6O fillér. — Valódi epeszap-
1 drb 8 0 fiUér. — Serail-.zájviü l üveg K L5O. 

Kapható Török József gyógyszertárában Budapesten és 
Ronnyajr Mátra i gy ógytárában, A r a d S zabadság t ér. 

GUMMISflRKDT 
hord minden 

/rvs te^. 

ViLflGFi 

(leánykák és fiuk részére) előírás szerinti kivi¬ 
telben, <rendelé8uernen» elkészítve szállít a 

Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 8 8 . 
• Árjegyzék ing-yen és bérmentva! | 
Külön szétküldésl oszlíUy : szepesaégi vászon, 
asztalneműk, ágytoll és ágyneműk részére. 
• Paplan- és matráczgyartás. • 

Orsiajros háziipari klallttAson aranyéremmel kitüntetve 

Kérjenek mintát a mi újdonságainkból fekete, 
fehér, vaey színesben: Taffetas, Changeants, 
Faponnés, Crépe de Chine, Duchesse, tcossais, 
Eollenne, Mousseline 120-cm. széles, méterje 
K. 1.20-töl kezdve, Bársony és PlUs ruháknak, 
és blúzoknak stb., valamint blúzok és ruhák 
valódi svajczi hímzéssel batist, -gyapjú, 
•vászon, és selyemben. 

Mi csakis kezeskedett szolid selyemszö¬ 
vetet árulunk, hözvetlenül magánvevSknek, postakBItség, 
-és vám-mentesen a lakásba. — (Dupla levélbélyeg.) 
Schweizer és Társa, Luzern U23 (Svajcz) 

SelyomszBvet-kivitel — Kir. üdv. szállítok. 

NE 
VEGYEN ....„SZIVATTYÚT, 
FECSKÉN DÓT S . 
Központi Szivattyú- és Gépforgalmi Vállalattól 
Bpest, VI., Teréz-körút 50. (Gyár-n. 25.) Telefon 47-52. 
Elsőrangú honi gyártmány. - - Olcsó árak. 
A Bperti Szivattyú- és Gépgyár R.-T. gyártmányainak f6eláro«itdtelepe 

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

i monarchia legnagyobb kocsiraiíára. Árjegyzék Ingyen. 

ALTENBERGER RUHAFESTO-, VECLYTISZ. 
TITO- Í S G02MOSÓ-GYÁR 
GYÁSZESETBEN RUHÁKAT 3 
SZEBBEN FEST FEKETÉRE. 

KASSA 
NAP ALAH LÉG-

l ALAPÍTVA 1810 
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Miért pótolhatja csak egy tej tartalmú ké¬ 
szítmény az anyatejet? Mert összetételében a 
természethez hű maradt és nem tartalmaz mester¬ 
kélt, vegyileg előállított résieket, melyek megemész¬ 
tésével a csecsemő gyomra hiába fáradna. A Nestlé-
féle gyermekliszt az. egész világon elért rendkívüli 
eredményét például csak azon körülménynek köszön¬ 
heti, hogy főalkatrésze tiszta alpesi tejből áll. A f Nestlé¬ 
féle gyermeklisztet hosszú tapasztalat után szívesen 
aljánlom», — monda dr. Dirner tanár, a budapesti 
bábaiskola igazgatója — mert alkotórészei közt leg¬ 
nagyobb mennyiségben tiszta, jó Bvájczi tejet tartal¬ 
maz és ez oknál fogva már a 3—4 hónapos csecsemő 
is jól tűri és mert a csontképződést előmozdítja. 

A közeledő iskolaidény alkalmából intézeti 
fehérnemük bevásárlására legmelegebben ajánljuk a 
Magyar Kereskedelmi Vállalatot Miskolczon, mely 
czég árjegyzékét kivánatra bárkinek beküldi ingyen 
és bérmentve. 

Vezetéknélküli lámpa. A legideálisabb vilá¬ 
gítási eszköz a Wiktorín-lámpa. Saját érdekében kér¬ 
jen díjtalan ismertetést Wiktorin és Társától, Buda¬ 
pest, VIII., Baross-ntcza 1. 

Országos haiigjegykölcsönző 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 zongorazonak 
ezen intézményt igénybe venni Tessék tájékoztatót 
kérni. 

Mert meghalt a húgom. Bucsuzóvers. Egy-két jobb 
sor úgy úszkál az erőltetett mondások között, mint a 
zavaros dagályban a falevél. 

Kék ég alatt. A gyűrű. Fáradt szerelem. Ezek is 
olyanok, mint előbbi versei: csinosak, jelentéktelenek, 
nein valók arra, hogy új ember bemutatkozásául szol¬ 
gáljanak. 

Temetőben. Álomvilág. A leghalványabb nyoma 
sincs meg bennük a költészetnek. 

Halotti tor. Az én szivem. Tévedés : a nagy szavak 
dagálya még nem ad ki jó verset. 

SAKKJÁTÉK. 
2809. számú feladvány Jesperseu F., Svendborg. 

SÖTÉT. 

Y§s 
forcdloa 

w\ 

A 2806. Bzámú föladvány megfejtése Berger Jánostól. 
Világot. Sötét. Világot, a. Sötét. 

í. Vb8-d8 Ilu'.-,xh7 (c) 
2. íí-U Hh7—f6f(ab) í . . „ . . . . . . Hh7-g6 
3. eSxfö . . a6-a5 :!. 14xg5 stb. 
4. l.ixaS stb. 

6. c 
1. a6- »5 1. . . ; a6-a5 
3. Í4«a6 stb. Z. Vd8xg5! stb. 

He lye i én fej tet tek meg t Merényi Lajos. — Geist 
József és Start Vilmos. — A íVudapctti Sakk-kön. — 
A tftudapeiti III. kér. Sakk-kört. — Ladányi Antal. -
Wyschogrod PaL — Beér Mór. — Oottléb István (Budapeit). 
Németh Péter (Ctongor). — Kintzig Sóbert (Fákért). -
Miiller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipot-
vdr). — Szabó János (Bakony-Stentídtzló). — A tOyiri 
Sakk-kürt. — Székely Jenő. — Mészey József (Győr). -
A tZborói Tartatkört. — A iKaloetai Katholikvt Kört. — 
Veöreős Miklós (Zirci). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodidt-
ujlak). — A • Duwiföldvdri Egycntötégi kört (Dnnaföldvar). 
Barcsa Mihály (Biharwlvari). — Csolnoki István (Hajdú-
hadháta). — A •Lríbicti Oatdatdgi Kaizinót (Leibiei). — 
Lnstyik János és Szivák János (Alberti-Ina). — tCungeri 
Catrínét (Ctenger). — Király Mihály (Zenta). - Knnz 
Kezső (TemeniUt). - Budai Sokkoló Tartósát (Budapett). — 
Patkó Imre (Ta> ) . 

KÉPTALÁNY. 

b c d e t g h 
vrLioos. 

Poud JPJ9 
Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

Megóvja a női arczbőrt az ártal¬ 
mas napsugaraktól. Az arcz nem 
izzad, nem fényes, hanem előke¬ 
lőén mattá lesz. A világ legjobb 
pondere. Ára 3-— és 5-— korona. 

Szerkesztői üzenetek. 
Chopin nocturne. A vers nem mond semmi érde¬ 

keset, banális kis dolog. Az meg épen különös gon¬ 
dolat, hogy mi egy verset egy külföldi festő képes 
levelezőlapra reprodukált képével illusztráljunk ! 

Penna. Szíves ajánlatát nem vehetjük igénybe. 

A 2804. számú feladvány megfejtése Eerleid 8-tól. 
Világot. Sötét. 

1. Bh3-h4 Kd3xe4 
2. H lép stb. 2. He4—c5 Btb. 

Világos, a. Sötét. 
. - Kd3—o4 

A 2805. sz. föladvány megfejtése Feigl Miksától, Bécs. 
Világos. Sötét. Világot, a. Sötét. 

1. Va2-e2 BM-b6 . . 1. . . . . „ Hh3-f4 
2. Bc5-f5 f stb. 2. e4-e5 f stb. 

b. c. 
1. He3—ge 1. . . He3—c2 
2. Hc7-d5 f stb. 2. Ve2—f3 } stb. 

A «Vasárnapi Újság* 28-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése : Keserű a tűrés, de édes a 
gyümölcse. 

Felelős szerkesztő: Moitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Várme^ye-n. 11. 

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

kiváló bor- és 
lithiumos 

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

CfHJI II TCC ÁPHQT S«lnye-Lipocii Salvatorforris-villaUt, 
ObnULI t ó AUUO l Budapest, V., Rudolf-r«kp«rt 8. 

Kapható Asványvizkereskedésekben éa 
gyógyszertárakban. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyár és föüzlet: A főváros ellő é» legrégibb 

,,,„ „ OK csipketis«titó,vegytUitit<4 
Vlll.,BarOSS-U.89. é, kelmefestő gyári intézete. 
Fiókok: n.., Pő-ntcza 27. IV., Eskfi-ut 6. IV., Ke cskemétl-

ntcia 14. V., Harmlnczad-n. 4. VI., Terei-körnt 
39. VI., Andráosy-nt le. VHI.. Jóuef-körnt S. 

Elsőrendű Z O N G O R Á K 
minden kivitelben, ujak és használlak 

FARKASHAZI &S BÍRÓ 
zongoratermeiben, Budapest, V., Váci-kJrut 12 
Olcsó árak. Kényelmei liMlíli leltételek, hangolás, javitii 

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

Mint kü lön legesség : amerikai aranykoronák ét hidak a leg¬ 
ideálisabb szájpadlás nélküli l«»ehetetl»n foüpótlas. Bőm »agy törött 
fogsorok a logjotanjosabban lesznek átdolgozta. Fogsor) ári t ások rögtön 
elkészíttetnek. F o g t ö m é s e i 'plombák) arany, porezellán, ezüst és 
etementbül fájdalom nélkül 3 koronától feljebb. Foghnzás teljesen 
fájdalom nélkül (injekcióval l. Részletfizetésre U 15 éri jótállással. 
DR V II l IWAVC7lf'Y l fog-orvos,B-íectallsta«áj 

"• IvALIrlU IO*CI\ T L. éa fog-betegek réssere. 
Budapest, VII. kér., Rakóozi-ut b2 I. em. 3. u . 
Harsfa-nteia sarok. Házszámra és ezlrnre ügyelni tessék. 

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

^g csatornázási alapcsövek. 
^m Formák: betonoszlopok stb. gyártá-
U sara. Kotorok. — Hengerművek. 

f Beionkeverőgépek. — Czement-
M' lapsajtolók. 

M Dr. GASPABY & Cornp. gépgyára 
f Markranstádt, Leipzig mellett 
K Kérjük gyárunkat meglátogatni. 228. szama ár-

^f jegyzék ingyen. 

Csak K1-80 ás n] amerikai MI6H01 FOTOOBAFÁLÓBÉP 
Elegáns és preoziz kivitelű, ügy átá¬ 
zásra mint kirándulásra alkalmas, -1x4 
cm. nagy, teljes felszereléssel. Minta 
kép és oktatás, mely ntán minden 
kezdő minden elökészaltségnélknlfény-
képezni él a kéneket elkészíteni tudja. 
Utánvét mellett csak 1-80 K-ért kap¬ 
ható Lcop. Schaditer. Wien 812. XVI 2. 

tercben féld ergo rtel 5. 

AlV IX /ÁLf l Ovjá'ok gyermekeiteket hátgerincz-
AlNYArX! ® elBörbllléstöl. © 
Nincsen többé elgörbült test! 
Ha az én utói nem ért, a legismertebb orvosok által 
ajánlott ortopéd-támasztó fűzőimet használja. Mesésen 
könnyű és hygienikus! Ferdén növésre hajló iskclás 
gyermekeknek nélkülözhetetlen mentő és óvóeszköze. 

Füzőhaszrálat előtt Fnzőhasználat ntán. 
Haskötők, gummlharlinyák, mellfJzők mérték szerint készíttetnek. 

Hölgyeknek szakavatott női kiszolgálás, 
•értékelt árak! Kifogáttalan technikai kivitel jótállás mellett l 
Legújabb képet jubileumi árjegyzéket ingyen él bementve küld: 
K E L E T I J . testegyenesitő gépek gyára 
Budapest, IV. kerület, Koronaherczeg-utcza 17 K. sz 
Alapitatott 1878. Telefon 13—76. 

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

bltlot HAnnycd 
JrtRAS TITKA 

KAUCSU K-C l P S ARO K, 

ADEN 
t WIEN mellett. 

Nagyfokn radioaktivitás. 1911-ben 32,193 fürdő-
vendég. Kiv&ló gyógyerejü kénesforrások csuz, 
köszvény, iscbias, izzadmányok, bénulás, neural-
gia,görvélykór, börb^jok, fémmérgezés ellen. A ba-
deni Peregrini várost forrás ivóku-úlioz javalva. 
Fürdőidény egész éven át. Prospektus ingyen. 
Felvilágosítás és prospektus Blockner J. hirdető-
irodája utján is, Budapest-IV., Semmelweis-u. 4. 
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VEZETEOp^NELKÜLI 

r/. 

VÁ 

.\\ 

Nyaralóknak és falun lakóknak 
nélkülözhetetlen. 

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

ÜJIKTORiíl ÉS TÁRSA Bpest, 
I V I I I . , kerület, Baross ntcza 1. szám. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Tiszta alumínium, szép, egészséges és tartós 

POLGÁRI KONYHAKÉSZLET 
tiszta alumíniumból, 6 személyre, mely 25 darab praktikus 
•+- tárgyakból áll, minién háztartásban nélk'Jlózhstetlen. • * • 

Ara komplett 4 0 korona. 
IfiiiéklUcin llibasliem l Inja sü ő llfcilíi llicn 
l • l í • l > II . llomelellsfliő l . l- . 

l í 
Iti > 
H . 

lii 
18 
ál) 

' l te serpenyő 
l fcilö Iá óin 
1 > 14 > 

-2.) 
l pecsenyesütő 
l okörázernsiilíi í sz. 

l átnyoim'is'ila 
l merő 
l babverő 
l citromnyomó 
lteas'Urő 

Hoz/á állvány keményfából darabja 6 korona. 

Nagy konyhakészlet, T7" fjf) 
ne it'z mi i. II. ábra szerint **• <•"-' 

Urasági konyhakészlet TT l f l f i 
különösen nehéz mi ti. III. •!*• J.UU 

Tiszta alumínium 
Fazék. 

l liter K l -70 
V>/» liter K 2-20 
2>/j liter K 2-70 
3V« liter K 3-60 
S liter K 4-50 

Tis/ln alumínium 
Tojássütő. 

121-in , K — 65 
14 cm K —-80 
16 cm K !•— 
18cm„. K 1-20 

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

NA6T KÉPES ÁRJEGYZÉK: 
I. oszt. Háztartási cikkek. 

M. oszt. Asztalkészlet, evőeszközök, 
li l. oszt. Utazási és turistacikkek. 
IV. oszt. Ajándéktárgyak és újdonságok. 

Ékszer. Ezüst. Óra. 
Iparművészeti tárgyak, egyházi szerek gyári áron beszerezhe¬ 
tők készpénz vagy angol rendszerű részletfizetésre is 

csási.eskir. 
ndv. szállító 

ékszerész és 
ín üötvö sn« l 

Legdivatosabb karperec Budapest, IV., KIgyő-tér 5. Kolozsvár, Mátyás király-tér 13. 
órával. lég-szebb klvltelfieiflatevőeszkfizökgrammjamnnkávalegyüttll f, 

domborművű (Balif) evőeszközök Ifi fill., hajas, pecsenyés, tésztáé tálak 
14 karától arany 110 E 13 f., táJczák, ízelencztk, kenyérkosaruk, 14 f., kávés, teás aerricek, Joui 
14 t i börslijjal— 18 f talozák, gaborettck, gyiim/llcsáJlvanjok, csoportos tálak, jardlniarek 15 f. 
Brtgt bílrgzijjai 16 • Sz«b«d meglekintés vélelkényszer Déliül. Szabott gyári árak. Képes 

" ' árjegyzék ingyen és Mrmentíe. Vidékre vájaszjjiol készséggel iiijdök. 

NUTH KÁROLY 
Cs. és kir. fensége 
József főh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és iroda: Budapest, m kér., Garay-ntcza 10. 
Központi viz-, lejt- és gőifütések, légszesz és vízvezetéket, csatornázások 
szellő/.letések, szivattyúk, vizerómfivi emelpgépek stb. - - Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

bőrbutoripar 
Bfirbntor 
szakmiihelyek 
KENDI ANTAL 
Budapest, IV. kér. 
Soiumelwes-u. 7. BZ. 

BUDAPEST 
Irodák: V., BALVANY 
Üzlet : VI., ANDRASSY 

l Szíveskedjék fegyver 
• árjegyzékünket kérni 

Kizárólag elsőrangú készitményü :: 

Vadászfegyverek, 
REVOLVEREK 

\ Flóbertek 
kényelmes havi 

részletfizetésre 

Angol bflrbntor, Ebédlő-
székek, irodai karos¬ 
székek szakszerű gyár¬ 
tása. Külön osztály 
használt bőrbutor mo¬ 
dernizálására, felfrissi-
téiére és festésére. 
8zék&taJaldtá»ok. 

UTAZÓ KÖZÖM SÉG FIGYELMÉBE! 
Ha jó és megbízható kupé-bőröndöt óhajt beszerezni, ne 
fogadjon el mást, mint az itteni ábrán jelzett 8 préselt 
bőrsarokbal ellátót- ^~^~~— 
tat. Kapható kiváló mi¬ 
nőségben és gyári áron 

PAPEK JÓZSEF 
cs. és kir. üdv. szálb'tó 
böröndös és finom bör-
nrn gyártó Bpest, 
VII., Rákóczi út 11 
Árjegyzék bérmentve. • • • Telefon 65 39. 

VÉNUSZ 
f űző pótló 

PLANK&HAUPEL 
"WIEN. IX., 

SENSENGASSE No. 8/a. 

A czimre kérjük jól ügyelni. 

Ideális orvoslást nyújt a leg¬ 
több kulim-államban szabad, 
orvosi tekintélyek által elis¬ 
meri és már a hölgyek ezrei 
által beigazolhatélag kipró¬ 
bált legújabb (VÉNUSZ, 
füzőpótló. A .Vénusz* 
füzöpotló tökéletes mozgási 
szabadságot enged, kényel¬ 
mes szabályozható, kifogás¬ 
talan alakot nyújt és munka-
közben, sportnál, ünnepélyes 
alkalmakkor viselhető, külö¬ 
nösen testes hölgyeknek fűzve 
tartja a hasat és a csípőket, 
ártalmas, kelleüen nyomás 
nélkül. Kezdő ár strapa-kivi¬ 
tellel és finom hímzéssel már 
10 K-tól .följebb. Vénusz 
melltartó 4 K-tól, csipő-
formaló 8 K-tól. Megrende¬ 
lésnél elegendő a mell-, derék' 
és csipobőség köröskörül 
mérve. Szállítás postán is, 
utánvétellel vagy az összeg 
előleges beküldése mellett. 
A «\énnsi» jegy törvényesen 
védett. Minthogy mi az első és 
kizárólagos felalálók vagyunk 
óva intjük hasonló hirdetések¬ 
től, melyek zúgkiállitásokon 
nyert kitüntetésekre hivalkoj-
G£> ($> nak. ejs 6*D 

HIRSCH és FRANK 
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 

BUDAPEST, VI. KERÜLET, ARÉNA-UT 127. SZÁM. 
Külön osztály 

téglagyári gépek. 
GYÁRT: faJltigla és oaerépsajtokat, téglagyárt* e. aByaemegmnukaló 

gépeket legújabb és legjobban bevált .merkezetekben. 
Elvállalja — , _ . 
gálatok kivitelét és 

teljes 

téglagyári telepek 
létesítését. 

Tervek éskölt**ervetés«k 
dt] tálánál. 

ELSŐRANGÚ = 
= REFERENCZIAK. 

EXUBER BÚST DEVELOPER 
ÁTVÁLTOZTATJA 1ÍÖVID IDŐN BELÜL ALAKJÁT 

"W -̂V 

Egy párisi nőnek, H ÉLÉN E DUROY asszonynak 
szenzácziós találmánya 

•̂vw 
AzExuberBustDeveloper kitűnő hatását három párisi orvos elismeréssel bizonyítja 

A franczia nemzetnek elismert sajátsága 
a leleményesség az új dolgok feltalálásá¬ 
ban, így egy előkelő párisi asszony Madame 
Héléne Duroy, ki szintén örökölte nemze¬ 
tének e híres tulajdonságát, forrongásba 
hozta a női világot találmányának a forga¬ 
lomba hozásával. Exuber Búst Developer 
módszerével megvalósította az oly rég ke¬ 
resett, kutatott eljárást a keblek kifejlesz¬ 
tésére, azaz a módját annak, hogy miként 
tegyünk szert harmonikus, jól kifejlett, 
szép formájú, Ezilárd keblekre. 

Engeajük át a szót magának Héléne 
Duroy asszonynak: «Igen, büszkén kiált¬ 
hatom ma világgá', mondja Héléne Duroy 
asszony, «hogy nem léteznek lölbó a női 
nem azon szerencsétlenéi, akik a nagy so¬ 
ványság és a petyhüdt, fejletlen mellek ál¬ 
lal el volnának csúfítva. Nincs többé idom-
talan termet. A véletlen feltaláltatta velem 
azt, amit annyian hiába kerestek. 

Néhány nap leforgása alatt találmányom¬ 
mal, mely majdnem mesével határos, szert 
tehetünk szépen kifejlett, szilird, göm¬ 
bölyű és harmonikus keblekre, telt, puha 
vállakra, szóval egy idoruos, bájos termetre. 
Eljárásom, melyet ezer meg ezer asszony 
felmagasztal és elismer, semmiben sem 
hasonlit az eddig feltalált módszerek ezrei¬ 

hez. Napról-napra észlelhető használata 
folytán a keblek fejlődése és átalakulása. 

Az Exnber Búst Developer bárom orvos 
által, hitelesen mint a legjobb elismertetett, 
Ceccaldi, Tufonoff és Dudier orvosok leve¬ 
li ig és személyesen adták tudomásomra 
elragadtatásokat és azon elhatározásokat, 
hogy klienseik körében terjeszteni kívánják 
módszeremet, mint olyant, mely a női nem 
fejlődését elősegíti. 

így saját törekvésem megvalósulását se¬ 
gítik elő, mely arra irányul, hogy minél 
számosabban vegyék igénybe Exuber Bnst 
Developer módszerem. Ezért is elhatároz¬ 
tam magam ingyen, rendelkezésére bo-
csájtani az egész hölgyközönségnek, arcz-
képem kíséretében a módot a kebel ki¬ 
fejlesztésére, szilárdítására petyhüdtség ese¬ 
tén, annak ismét régi állapotban! vissza¬ 
helyezésére. Ennek elérésére, vágja ki az 
ide mellékelt szelvényt és küldje be zárt 
borítékban 25 filléres bélyeggel ellátva, vagy 
10 filléres levelezőlapra ragasztva, czi-
memre, Madame Héléne Duroy, Division 
228 B. Chanssée d'Antin, Paris. Ne késle¬ 
kedjen, hanem küldje be még ma szelvé¬ 
nyét, hogy kívánságának eleget tehessek, 
mert legnagyobb sajnálatomra ez csík 
nyolez napon belül történhetik". 

Ingyen beíró szelvény Nr. 228B. "Vasárnapi Ujság» olvasóinak 
Jogot ad beküldőjének rendelkezésére boosájtva a módozatot, hogy miként lehet szert tenni, har¬ 

monikus, jól kifejlett, szép formájú és szilird keblekre. 

Czim , Név_. 
i la:: 

k i m a g 0510 i^mertefojelei. 

^ egyedüli 

hold 'utca l 
21. L 

.Altvater" 
Q-essler 
Budapest 

M ARGIT-
CRÉME 
M fnrangú hölgyek kedvcncz s/épitő szere, nz 
t'ííész világon el van terjedve. Páratlan hutása 
s/crencsés összeállításában rejlik, a bor azon¬ 
nal felveszi és kiváló hatása már pár óra le-
folvásn alatt észlelhető. Mivel a Margit-eremet 
Utauoxz&k és lumiísilják. lessék eredeti védjegy-
gyei lezárt dobozt elfogadni, inert csak ilyen 
Készítményért vállal a készítő mindennemű . 
felelősséget. A Mnr^il-créme ártalmatlan, zsir-
tnian vegytiszta kés/itmény, a mely a kül¬ 
földön általános feltűnést Kellett. Ára l kor. 

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

Margit-szappan 
70 fillér. 

Margit-pouder 
1 K 20 fill. 

agyak 
l kg. szürke fosztott ágyloll 2 SÓ K, jobb 3'50, félszürke j<5 
4'50. szép 5-50, finom fehér C,'M. jobb 7..->(> hófehér 8\M. hófehér 
lmom 9'SO K. -Tisza eyöng-ye • saját különlegességünk, 
legkiválóbb ágytoll WM és II :>U K. Pehely hófehér, minőség 
szerint !!••- . 10 ,11 . n . MMii. lí M K kg.-kent. — Kési 

ígbei 
l.ry nlsólepedők. paplanlepednk. kési párnahnjnk é»hi 
unj ingekben, valamint a világhírű szepességi vász 

mzett 
_.„ pesseg-i vászon és 

iiS7.talneinüekben. Paplan és matraczgyar. S/.étküUlés után¬ 
véttel. ir> kuronátó! IVIjebb bérinentve. Meg nem felelőt kicse-
ívlünk, vagy a pénzt viss/aadjnk. — Kérje nagy képes 

i r j egy lékünket ingyen és héniientve. " H 
Mag-yar Kereskedelmi Vállalat , Miskolcz 9O. szám. 

DUNAI SFURDO 
Paksi-szigeten 
Vasút- és hajóállomás Paks. Fosta, telefon, 
távirda. Gyorsvonaton 4 óra, hajóval 6 óra 
alatt elérhető Budapestről. Az egyetlen 
homok-strand l'iirrtrt a Danán. 
Elsőrangú szálloda, vendéglő és kávéház. 
FUrdőidény jun. 15-től szept. 3O-ig. 
Prospektust küld a fürdőigazgatóság Paksi-
sí • sziget, Paks. • • 

l Kizárólag elsőrangú készítmények, l 

Férfi-fehérneniitek 
kényelmes havi lefizetésre. 

Szíveskedjék képes fehér¬ 
nemű árjegyzéket kérni. 

Elek és Társa R.-T. 
Budapest 
Kívánatra a portóköltség viselése ellenében megtekintésre is szállítunk. 
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TUDJA 
azt manapság mindenki, hogy a 
legrégibb időtől származó visz-
ketegségi bőrbajok és izzadás 
ellen csak az: ((Erényi Ich-
thyol Salyt*ii» bizonyult tel¬ 
jesen megbízhatónak. Ki tudja, 

HOGY 
hán3rviszketegségesember hasz¬ 
nálná szívesen az ((Erényi 

•/ 

Ichthyol Salycil»-t, ha bir¬ 
tokában lenne ennek a hirde¬ 
tésnek; 

NINCS 
olyan lény a világon, aki meg¬ 
tűri arczon, kézen, vág}7 a test 
bármely részén a börbántalmat. 
Igaz, hogy akadlak ezelőtt 

SZEMZáCZIÓT 
KELT 

B i 

Ó Z T U N K egyesek,akik lábizzadásban,kéz-
izzadásban, hónalj izzadásban 
szenvedtek és mit sem tettek 
ellene. Ma 

az egész világon, hogy a valódi 
Diana-krém, Diana-szappan és 
Diana-púder 

MAR 
vége ennek az időnek. Mert a 
valódi «Erényi Ichthyol 
Salycil» néhány nap alatt 
tökéletesen megszabadítja az 
embereket a fent leirt kelle¬ 
metlen börbántalmaktól: 

SEMMI 
sem bántja az emberiséget any-
nyira, mint a viszketegség, bőr¬ 
bántalom, kipállott testrész, 
hónaljizzadás, lábizzadás és az 
ezekhez hasonló borhibák. Ép¬ 
pen ezért rendeljen egy nagv 
doboz eredeti: Erényi l eh-
thyol Salyeil-t. Ára 3 K. 
Főraktár: Diaiia-gyógysz., 
Bpest, Károly - körút 5. 

fillérért kapható. Fölösleges te¬ 
hát ezután vazelint, glicerint, 
kremzeleszt, tej krémet vásárolni 
és esténként ily értéktelen sze¬ 
rekkel kezeinket vagy arczun-
kat bekenni és tönkretenni. 
A Diana-krém ezután 50 filJé-
rért eredeti porczellántégelyek-
ben kapható. És pedig: száraz 
Diana-krém, zsiros Diana-krém, 
glicerines Diana-krém. Legjobb 
kézfehéritö, bőrápoló arcz-
kenőcs. A szeplő és pattanás 
egyedüli ellenszere a Diana¬ 
krém és szappan. 

Mindenütt kapható. Egye1 

dűli készitö: Erényi Béla Diana¬ 
gyógyszertára, Budapest, VI.r 
Károly-körút 5. Postán leg¬ 
kevesebb 3 koronás megren-
deléselet szállítunk. 

fogadjon el. 
Minden nőnek felhívjuk 

figyelmét a Dianá-puder hasz¬ 
nálatára. Eredeti dobozokban 
50 fillérért mindenütt kapható. 

van igaza? Annak-e, aki 44 fil¬ 
léré r í vesz egy valódi Diana-
sósborszeszt, vagy ki ugyan¬ 
ezen összegért vesz egy Diana' 
sósborszesz utánzatot. 

VAN-
nak emberek, akik évek óta a 
valódi Diaim-sósborszeszt 
mint étvágygerjesztőt czukorra 
cseppentve mint elsőrendű házi¬ 
szert használják. Ezeknek 

IGAZA? 
illetőleg igazuk van, mert azt 
mondják, hogy: a mi biztos -
az biztos! E mellett még mint 
legjobb maszirozószert hasz¬ 
nálhatják hülési fájdalmaknál. 

DE MOND-
jak azt is, hogy a leghevesebb 
fogfájást is megszünteti. 

<J *J C.J 

EGÉSZ 
kötet köszönőlevél igazolja, 
hogy munkás emberek, irodai 
alkalmazottak, szellemileg meg¬ 
erőltetett egyének, ügy napköz¬ 
ben, mint lefekvés előtt masz-
sziroztatják Diaiia-sósbor^ 
szeszszel fáradt tagjaikat. 
Kicsi, nagy férfi, nő, 

PáRTATLÜlllL 
szegény és gazdag egyaránt fel¬ 
sóhajt: Diana-sósborszesz 
első segítség a házban. 

44 fi l léres üvegekben az 
egész országban mindenütt kap¬ 
ható. 
Vigyázzon jól a hamisítvány okra. 

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

OITSY P A L. BUDAPEST, AUGUSZTUS 18. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal : IV. Egyetem-utoza 4. 

Egy e a szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési 
feltételek: l Egészévre _ _ 

Félévre 
Negyedévre _ _ 

3O korona. 
1O korona. 

5 korona. 

A iVilágkróntkát-\al 
negyedévenként 1 koronával 

több. 

Külföldi előfizetésekhez a poitailag 
határozott viteldíj is csatolandó. 

meg-

A N Ü R N B E R G I D Ü R E R - H Á Z E B É D L Ő SZOBÁJA. 

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




