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TUDJA

azt manapság mindenki, hogy a
legrégibb időtől származó viszketegségi börbajok és izzadás
ellen csak az: «Erényi Ichthyol Salycil» bizonyult tel¬
jesen megbízhatónak. Ki tudja,

• •• - = .

VAN-E
MÁS TÉMA

KINEK
van igaza? Annak-e, aki 4 4 fil¬
lérért vesz egy valódi Diana¬
sósborszeszt, vagy ki ugyan¬
ezen összegért vesz egy Diana¬
sósborszesz utánzatot.

az egész országban, mint az a
csoda, hogy valódi Diana-krém,
Diana-szappan és Diana-púder

VAN-

nak emberek, akik évek óta a
valódi Diana-sósborszeszt

hány viszketegséges ember hasz¬
nálná szívesen az c< Erényi
Ichthyol Salycü»-t, ha bir¬
tokában lenne ennek a hirde¬
tésnek ;

mint étvágygerjesztőt czukorra
cseppentve mint elsőrendű házi¬
szert használják. Ezeknek

NINCS

IGAZA?

olyan lény a világon, aki meg¬
tűri arczon, kézen, vagy a test
bármely részén a bőrbántalmat.
Igaz, hogy akadtak ezelőtt

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

fillérért kapható. Tömegesen ve¬
szik mindenütt a Dianát, mert
köztudomású, hogy még gyer¬
mekek is Diana-szappannal mosakosznak és Diana-krémmel
ápolják kezeiket. Legények és
leányok csak Dianát használnak
a legkisebb falvakban is. Ezelőtt
egyesek,akiklábizzadásban,kéz- mindenki ártalmas glicerin,
izzadáshan, hónalj izzadásban kremzelesz, vazelin, tejkrém¬
szenvedtek és mit sem tettek
féléket használt kezeinek és arellene. Ma
czának ápolására, most már 50
fillérért Dianát vesznek. Szeplö
és pattanás egyedüli ellenszere.

KÖZTÜNK

MAR

vége ennek az időnek. Mert a
valódi «Erényi Ichthyol
Salycil)) néhány nap alatt
tökéletesen megszabadítja az
embereket a fent leírt kellé*metlen börbántalmaktól;

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

SEMMI

sem bántja az emberiséget anynyira, mintaviszketegség, börbántalom, kipállott testrész,
hónalj izzadás, lábizzadás és az
ezekhez hasonló bőrhibák. Ép¬
pen ezért rendeljen egy nagy
doboz eredeti: Erényi Ich¬
thyol Salycil-t. Ára 3 K.
Főraktár: Diana-gyógysz.,
Bpest, Károly-körút 5.

SZERKESZTŐ

41, SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11.
Kiadóhivatal :
IV. Egyetem-utcza 4.

Egyes szám
ára 40 fillér.

H OITSY PÁL.
korona.
Előfizetési f Egészévre _ _ 2O
| Félévre _ _ — 1O korona.
feltételek: l Negyedévre
5 korona.

sím

BUDAPEST, OKTÓBER 13.

A «Wtógfcrónifcd«-val
negyedévenként 1 koronával
több.

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

DE MONDjak azt is, hogy a leghevesebb
fogfájást is megszünteti.

EGÉSZ
kötet köszönőlevél igazolja,
hogy munkás emberek, irodai
alkalmazottak, szellemileg meg¬
erőltetett egyének, ügy napköz¬
ben, mint lefekvés előtt maszsziroztatják Diana-sósborszeszszel fáradt tagjaikat.
Kicsi, nagy férfi, nő,

PÍRTiTUPL
fogadjon el.

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

Minden nőnek felhívjuk
4 4 filléres üvegekben az
figyelmét a Diana-púder hasz¬ egész országban mindenütt kap¬
nálatára. Eredeti dobozokban ható.
50 fillérért mindenütt kapható. Vigyázzon jól a hamisítványokra,
nyomdája, Budipert, IV., Egyetem-ntan 4. oám.
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Irta Szende-Dárday-Olga
Hűvös, esős idő jár Budapesten. Az influ¬
enza szinte járványossá vált. Sok helyen igen
súlyos formában lép fel. Zsarnayné esetében
aggodalomra nincs ok.
Rita megnyugodott s levélben kérte Ágálhat,
hogy minél többször adna fairt anyja hogylétéről.
Kis idő múlva jött is egy rövid levél tőle, a
melyben tudatja, hogy Zsarnayné állapota vál¬
tozatlan, de hogy a mi őt magát illeti, nem
képes gyakran irkálni, mert az ápolás által
nagyon igénybe van véve. Majd ir, ha szüksé¬
gesnek látja. Rita Agatha ezen lakonikus leve¬
léből bizonyos megnyugvást talált s ismét ked¬
vét lelte olvasmányaiban és Rőmer doktorral
folytatott apró szócsatáiban.
Egy remek szép őszi nap alkonyán Eita, a
kit az orvos már hét órakor este ágyba parancsott, ép tréfásan búcsúzott Rőmer doktortól,
a kivel a lélekvándorlás eszméjéről folytatott
elég heves vitát, midőn az ajtó nyílott s az
egyik nővér sürgönyt hozott a számára.
- Oh, valószínűleg kedves kéneső nagy¬
nénje jelenti be jövetelét. - - nevetett Rőmer
doktor. - - Most már nem bánom, ha akár¬
mennyit is söpörget sleppjével itt az asztal
körül, — de akkor, mondhatom, legjobban sze¬
rettem volna őt egy kalitkába zárni és még azt
is leborítani, mint a kanárimadarakat szokás.
Éles, panaszos sikoly szakította félbe Rőmer
doktor tréfás beszédét, ki ijedten ejtette el a
könyveket, a melyeknek rakosgatásával volt
épen elfoglalva.
Odafutott az ágyhoz. Rita fejét a párnákban
hátraszegve feküdt ott. Egész karcsú teste ív¬
ben megmerevedve, görcsösen rángott. Ujjai
hol a levegőben kapkodtak, hol a takaró gyol¬
csába markoltak. Szemei tágra nyílva mered¬
tek a szoba mennyezetére, félig nyílt ajkaiból
halk, panaszos, hörgésszerű nyöszörgés tört elő.
- Egek, mi történt? — kiáltá Rőmer, fel¬
emelve a sürgönyt.
•Anyád — silabizálta az első szót. — Anya,
az annyi, mint Mutter, - - tűnődött. Azután
hirtelen homlokára csapott.
- Szegény gyermek, bizonyára anyja halálá¬
ról értesítik . . . és nem tud sirni á szegény
leány . . .
Romért mélységes részvét fogta el.
Odaült az ágy szélére. Szelíden felemelte
Rita fejét és vállára helyezve azt, majdnem
nőies gyöngédséggel simogatta haját.
- Fáj az, nagyon fáj, tudom, — szólt csen¬
desen a félig elalélt leányhoz. - - Tavaszszal
veszítettem el én is az édesanyámat. Későn ér¬
tesítettek. Mire hazaértem, már ott feküdt •fel¬
ravatalozva, fején az ünnepi csipkefőkötőjével.
Szegény köszvényes dolgos két keze keresztbe
téve . . .
Rőmer doktor sietve kapta le szemüvegét, de
már nem gátolhatta meg, hogy két meleg csepp
ne essék Rita homlokára.
Ez a két meleg csepp mintegy megváltó ha¬
tással volt Ritára.
Vad, féktelen zokogásban tört ki, mialatt
fejét gyermekes bizalommal ásta a fiatal orvos
vállába.
Rőmer doktor érezte, mint engednek fel Rita
merev tagjai, s mint lesz a csuklásszerű zoko¬
gás mind halkabb és halkabb.
A fiatal ember nem keresett vigasztaló szava¬
kat, csak csendesen simogatta Rita haját, miiilatt gondolatban újra megérte azt a haragos,
tehetetlen fájdalmat, a mely elfogta őt, a mi¬
dőn ott állt anyja ravatalánál azzal a kielégí¬
tetlen kínzó ürességgel lelkében, a melyet érez¬
nek azok, a kik nem búcsúzhatnak el, nem
lehetnek jelen egy kedves hozzátartozójuk végperczeinél és csak mint fehér, néma idegent
látják viszont.
Rőmerben lassanként ismét föléje kerekedett
az .orvos az embernek. A vállán nyugvó fiatal
leány arczának ólmos halványságát látva, las-

>-an megfogta ütcrét, azután lassan a párnákra
helyezte a fejét. Felemelkedve egy pohár vizben feloldott egy port s az altatószert óvatosan
Rita ajkaihoz emelte, karjával támogatva őt.
Rita engedelmesen kiitta a folyadékot, mire
Rőmer ügyesen megigazította párnáit a fejő
alatt s azután csendesen leült az ágy mellett
levő székre.
A mint a nemsokára szabályossá váló lélekzetről meggyőződött, hogy a még mindig gyenge
szervezeten erőt vett az álom, csendesen, lábujj¬
hegyen elhagyta a szobát.
A folyosón végigmenve, beszólt a Schwesterek szobájába.
— Schwester Raimonde kérem, ha van sza¬
bad ideje, menjen Zsarnay kisasszony szobá¬
jába. Szegény hirtelen értesült anyja haláláról,
a mi nagyon elővette. Most elaludt. A por ha¬
tása vagy két óra múlva megszűnik. Igen sze¬
retném, ha felébredésekor nem volna egyedül.
- Oh, doktor úr, megyek, megyek rögtön.
Hosszantartó erősítő álmából felébredve, Rita
eleinte nem emlékezett semmire. Tétován járó
kezeibe akadt a takarón fekvő sürgöny. Az omi¬
nózus papirdarabka ismét visszazökkentette őt
a valóságba.
«Édesanyád ma reggel csendesen elhunyt.
Levélben bővebbet.
Agalha.»
— Nem, nem lehet. . . nem szabad, hogy
így legyen ! — Ritái vadul vetette fejét jobbra¬
balra párnáin.
Csendes mormolás zaja ütötte meg fülét.
Félrefordulva Schwester Raimonde alakját pil¬
lantotta meg az ablakmélyedésben ülve.
- Oh, Schwester, mit csinál maga itt?
Schwester Raimonde felemelkedett s odajött
az ágyhoz.
- Imádkozom az édesanyjáért, mert maga
arra még most nem képes szegény gyerme¬
kem . . . mert még nem békült ki a gondvise¬
léssel, úgy-e?
Jóleső könnyzápor fakadt Rita szemeiből.
A klinika egész személyzete igyekezett Ritát
ezen a nehéz napokon átsegíteni. A figyelem
számtalan apró jeleivel halmozták el.
Még a zord tanár is a maga modorában jelét
adta részvétének.
Egy reggel, a mint rövid kettős kopogása
jelezte jöttét, az ajtón először is a tanár hó¬
fehér fokszija előzte meg gazdája fehérkabátos,
merev alakját.
Görtzing tanár, kinek komoly arczában egy
izom sem mozdult, rövid, nyers modorában a
kutyára mutatva kijelentette:
- Quick mindennap el fog jönni egy-két
órára.
Rita meg sem köszönhette a váratlan paj¬
tást, mert a tanár rögtön sarkon fordult s be¬
húzta maga után az ajtót.
Hitát annál jobban meglepte a szótlan tanár
ötlete, mert igen jól emlékezett reá, hogy mi¬
kor egyszer a kis kutya odafutott hozzá az
erkélyre és ő épen nagy örömmel játszani kez¬
dett vele, a tanár megpillantva a kutyát, reá¬
szólt s haza kergette, meghagyva az ijedt ka¬
pusnak, hogy máskor mindjárt a kapuból ker¬
gesse haza. «A kutyának semmi keresnivalója
sincs a klinikán."
Most pedig ő maga hozta el szórakoztatónak.
A rideg tanár igen jó psychologusnak bizo¬
nyult. Ritának nagy öröme tellett a kedves
állatban. Quick mintha csak kapott utasítás
szerint cselekedne, hol csendesen hozzásimult
s okos szemeivel mélyen, megértőén nézett reá,
hol meg ezerféle mókát csinált, mintha csak
mulattatni akarná.
Néha órákig elüldögélt Rita karjaiba simulva.
Ritának roppant jól esett karjaiban tartani azt
a selyemszőrű, meleg, érző, élő, kedves pajtást.
Arczát a kutya sima fejére hajtva, fel-feíidézgette emlékezetében anyja képét, a mint utol¬
jára látta őt ott a vasúti perronon a Flóra tant

tiszteletére fölvett, Agatha gyártotta új kalap¬
pá^ — mely mint rendesen, kissé ferdén ült
főjén, — kezében a kis rózsabimbókkal és a
fodormonta-pasztillás tc-kercscsel. Látta nagy
barna, örökösen kissé határozatlanul tekintgető szemeit, igyekezve a kupéablakból inte¬
gető leányának alakját jobban kivenni. Látta
a keskeny alakot a vonat indulása után minzig kisebbé válni és azután végleg eltűnni . . .
Sóhajtva töprengett ezredszer azon, vájjon
helyesen tette-e, hogy Flóra nénivel ment?
Nem lett volna-e jobb otthon maradni anyjá¬
nál? Talán ö jobban vigyázott volna reá? Ta¬
lán meg sem hűlt volna?
De kénytelen volt ismét azt a feleletet adni
saját magának, hogy nem cselekedhetett más¬
kép. Hogy életét kellemesebbé, halálát könynyebbé tette az a tudat, hogy leányának jövője
biztosítva van.
De mindezen értelmos és logikus okoskodás¬
nak mégis mindig az volt a vége, hogy keser¬
ves könnyek peregtek végig keskeny, halvány
arczán.. Ilyenkor Quick halkan szűkölve nyalo¬
gatta a szomorú leány lesoványodott fehér ke¬
zeit. Agathának sürgönyében jelzett és időköz¬
ben megérkezett levele csak épen annyi enyhü¬
lést hozott neki, hogy kivette belőle, hogy
anyja majdnem semmit sem szenvedett és
amolyan félszenderben, öntudatának visszanye¬
rése nélkül ment át a másvilágra.
A praktikus, energikus Agatha, levele végén
megjegyezte még, hogy minden ékszertárgyat
és családi fényképet egy kis csomagban el¬
küldött Rita czímére. Kéri az utasítást, vájjon
a bútorokat, képeket, — melyek között becs¬
lése szerint van egy-két nagyobb értékű is, valamint az ezüstöt is szakszerű becslés után
eladja-e, vagy pedig Rita máskép kíván-e disz¬
ponálni.
Rita apathikusan mindent helybenhagyott.
Igen meg volt azonban lepve, midőn aránylag
rövid idő múlva egy várakozását meglehetősen
meghaladó összeget kézbesített neki a posta.
Sohasem volt még nagyobb összeg a kezében.
A kétezernégyszáz korona, a melyet most kéz¬
hez kapott, valóságos tőke volt az ő szemeiben,
ügy érezte, hogy van egy parányi szigetecske,
egy talpalatnyi talaj, a melyre menekülhet, a
melyen megállhat, ha valaha Flóra nénivel
teljesen szakítania kellene. Bár ezt most ke¬
vésbé kivánta, mint valaha. A mióta édesany¬
ját elvesztette, valahogy közolebbnek érezte
magát nagynénjéhez és szinte vágyódott utána.
Annál rosszabbul esett neki, midőn szomorú
levelére, melyben veszteségét tudatta nagynénjével s melyet — engedve bizonyos melegebb
érzésnek, - - bizalomteljesebb hangon irt meg,
igen csodálatos választ kapott.
Flóra néni röviden fejezte ki részvétét éa
néhány banális frázissal, mint ((természet tör¬
vényei*, ((megváltás a földi kín októl», stb. Az¬
után minden átmenet nélkül azon kérdést in¬
tézte Ritához, hogy lába teljesen helyreállt-e s
járási képességét teljesen visszanyeri-e ismét,
mert ettől függ a nála való további alkalma¬
zásának lehetősége.
Rita elképedt, midőn ezt a levelet elolvasta.
Összegyűrte és haragosan eldobta. Annyiszor
megalázott, megtépázott büszkesége újra fel¬
lázadt.
Ezerféle tervet kovácsolt. Hirdetni fog az.
újságban. Megy társalkodónénak, felolvasónénak . . .
Tekintete az udvaron az egyik betegét sétál¬
tató Raymonda nővérre esett.
Könnyedén támogatva a páczienst, - - egy
fehér pongyolába öltözött szőke fiatal, aszszonyt, - - a jóságos apácza kedélyesen cse¬
vegve sétálgatott a zöld pázsiton fel s alá.
A parkírozott udvar régi nagy fái alatt bájos
képet nyújtott a feketeruhás apácza mellett a
göndörhajú, csipkébe és szalagba burkolt lábbadozó asszonyka.

Eita letette kezéből a tollat. Miért ne lehetne
ő ápolóné?
Tudta, hogy a nagykiterjedésű!, klinika egy
épületszárnyában van egy világi ápolónőket
képző tanfolyam. Néha látta is a csinos fehér¬
kék csíkos ruhás fiatal leányokát az udvaron
vagy folyosón átsietni. Emlékezett reá, hogy
Rőmer doktor magyarázta volt nekij hogy a
leányok tanítása ingyenes, sőt még szállást és
ellátást is kapnak. Hogy három .évi tanítás
után be lesznek osztva kórházakba, ki lesznek
küldve magánosokhoz. Az ügyesebbek s lelki¬
ismeretesebbek igen szép jövedelemre tesznek
szert. Sőt, hogy bizonyos idő múlva nyugdíjra
is tarthatnak igényt.
Rita izgatottan várta Eömer doktor látoga¬
tását.
A mint kopogását hallotta, botjára támasz¬
kodva eléje sietett.
- Doktor, egy tervemhez szeretném taná¬
csát kikérni.
- Szívesen, szívesen, igen kíváncsi vagyok
reá, — felelt amaz mosolyogva.
Alig hogy elhelyezkedtek az ablakfülkében
rendes helyükön, Rita előadta tervét. Nyíltan
feltárva helyzetét, nagynénjéhez való viszonyát.
Rőmer doktor arcza nagyon elkomolyodott.
- Rita kisasszony, maga egészen másnak
képzeli ezt a pályát, mint a milyen. Erős aka¬
rat, erős idegzet kell hozzá.
— Oh, erős akaratom, .az van.' Idegzetem
pedig tudtommal szinte kiáll minden próbát.
Rőmer doktor a fejét rázta.
- Nem kétlem, hogy az: akarata erős. De
ismétlem, hogy magának semmi fogalma' sincs
arról, hogy ezen pálya mit követel azoktól, a '
kik néki szentelik magukat.
- Ugy-e maga azt hiszi, hogyi minden pacziens olyan, mint maga? Kedves, művelt, tü¬
relmes és előkelő ?
- Dehogy, — nevetett Rita, — de hát egy¬
szerű szegény beteg embert talán még jobban
lehet ápolni. Az hálásabb és örül, hogy olyan
jó dolga van.
Rőmer doktor félrehúzta az arczát.
-— Kolosszális,, hogy mennyire el van ter¬
jedve az a hit, hogy a szegény ember mind jó,
nemes és hálás. Hej, birna csak az én tapasz¬
talataimmal . . .
Rőmer doktor felpillantva, Rita konok elha¬
tározással reá szegezett tekintetével találkozott.
- Látom, hogy nem vagyok képes magát
meggyőzni, akármennyit is beszélnék. Talán
ügyetlenül is adnám elő mondanivalómat, azért
teszek inkább önnek egy ajanlatot. Holnapután
Raimonda nővér a soros odaát a főépületben.
Kivételesen megengedem, hogy elkísérje a reg¬
geli kőrútján. A beteg Yowinda nővér helyett
a kötszereket viheti utána.
Rita melegen megköszönte Rőmer doktor engedelmét.
Nagy érdeklődéssel készült ezen próbaútjára.
Valami kissé egzaltált, emelkedett hangulat vett
erőt rajta. El volt reá határozva, hogy minden
lehetőt megtesz, hogy fényesen bebizonyítsa
ápolónői pályára való hivatottságát.

NIKITA MONTENEGRÓ1 KIRÁLY.
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zásáért mindenütt csak bizalmatlan tekintete¬
ket s roszakaratú megjegyzéseket aratott.
Rita kiásó le volt hangolva. A várt halvány,
mártyrmosolyú, hálás tekintetű, mellükön ke¬
resztbe fektetett kezekkel csendesen fekvő, meg¬
adásteljes betegek helyett talált feleselő, durva
némberek egy cseppet sem feleltek meg annak
a képnek, melyet ő a szenvedő szegénysorsú em¬
berekről alkotott magának.
Elhagyva ezen termet, a folyosón jobbra
nyíló ajtón nyitott be Raimonda nővér.
Csodálatos kellemetlen érzés futott végig Ri¬
tán. A betegek csendeseknek látszottak, de
olyan különösek voltak. Az egyik ágyban hal¬
kan dúdolt az egyik, egyhangú csodálatos fejhangon, tágra nyitott szemeiben különös merev
kifejezéssel.
Vörös, duzzadt arczában a rémület kifejezé¬
sével tiltakozott egy másik az ellen, hogy Rai¬
monda nővér a hőmérőt a hóna alá csúsztassa.
Borzas hajjal, kidülledt szemekkel felülve
ágyában szavalt egy harmadik.
Egy erős, komor tekintetű apácza hatalmas
markai alatt vergődött egy másik, tajtékzó
szájjal egyre azt kiabálva, hogy neki friss le¬
vegő kell, ő ki akar ugrani az ablakon.
Szelíd, bamba mosolylyal, az éjjeliszekré¬
nyen levő kenőcsös tégelyből kenegetve karjait
ült egy sovány beteg, azt motyogva folyton,
hogy o most öltözködik, mert utazni fog, meszszire litazni.
- Elkerítsem már a 19-est? - - kérdé hal¬
kan egy csendes arczú, karcsú nővér egy ágyra
mutatv-a, a melyben egy ólmos arczú, sovány
beteg feküdt, teljesen mozdulatlanul. Halk, gargarizáló hangok jöttek elő félig nyilt, kékes
ajkai közül.
Raimonda nővér egy hosszú tekintetet vetett
a betegre s némán intett fejével. Erre a karcsú
Balogh Rudolf fölvétele.
nővér egy nagy spanyolfalat czipelt elé az
ablak mellől s azt gondosan felállította az
PÉTER SZERB KIRÁLY.
ágy köré.
- Miért különítik el ezt a beteget ? — kérdé
A kitűzött napon gyermekes örömmel vette Rita halkan, — hisz ez a legcsendesebb ?
fel a hosszú fehér újjaskötényt, melyet Rai¬
- Mert mindjárt örökre csendes lesz, gyer¬
monda nővér magával hozott s vette át a nagy mekem, — volt a felelet.
vattával és gázzal telt pléhdobozokat.
Rita megborzongott s önkénytelenül keresz¬
Lemenve a lépcsőn, elhagyták a csinos kerti tet vetve, sietve követte Raimonda nővért.
pavillont, a melyben az elsőosztályú betegek
A lépcsőháztól balra eső épületszárnyba men¬
voltak elhelyezve s átmentek a főépületbe. tek át. Egy nagy szárnyasajtó előtt megálltak
A felvonógép felvitte őket a harmadik eme¬ és Raimonda nővér rosszalólag rázta fejét.
letre.
Bentről énekszó, fütyülés és lárma hallat¬
Egy folyosón végigmenve, Raimonda nővér szott. Raimonda nővér beszólt a szomszédos
felnyitotta a lépcsőházzal szemben levő nagy kézikonyhában foglalatoskodó nővérnek:
szárnyas ajtót.
— Kész a tízórai bouillon, Renáta nővér?
Durva szürkés vászoningekbe Öltözött alakok
- Kész, mehetünk.
ijedten ugráltak széjjel láttára s bújtak a két
Egy tolható kézikocsin apró mélyedésekben
sorban felállított vaságyakba.
számos párolgó illatos levessel telt bögre volt
Raimonda nővér szelíd arcza bosszús redőkbe elhelyezve.
húzódott. Máskor alig hallható lágy hangja ha¬
Renáta nővér kinyitotta a szárnyas ajtót és
ragosan csattant fel.
betolta rajta a kis kocsit.
- Már megint micsoda dolog az, hogy mind
Lárma, ujjongás fogadta megjelenését. A láb*
kimászkál az ágyából? Tudják jól, hogy műtét
badozó
férfiak osztályán voltak.
után csendesen, nyugodtan kell feküdni. Hát
- Hehe, a leves ! Ide azt a löttyöt! Uii, de
nincs egy csepp belátásuk sem?
hozott ma nekünk Raimonda
nővér kisasszonyt
- Nanana, csak ne horkantson így reánk, — finom
(Folytatása következik.)
feleselt egy szeplős, vöröshajú asszony, felkö¬
nyökölve ágyában, — maga még nem a ta¬
nár úr.
-— Csak tudja meg a tanár úr, hogy milyen
szépen teljesítik az utasításait, majd még más¬
kép fűtené be maguknak.
- Na, Frau Wuppke, — szólt az első ágy¬
hoz lépve, - - lássuk a sebet, — ezzel felhaj¬
totta a takarót a bizalmatlanul pislogó csontos
nő testéről.
Ügyes kézzel bontotta fel a kötést.
- Persze gyulladt a sebszáj. Lesz öröme
Rőmer doktornak.
- Hát magát meg mi leli Frau Hutter?
- Jajaj, olyan rósz érzés van a gyomrom¬
ban, oh, oh . . . bizonyára még attól az átko¬
zott chloroformtól.
- Ugyan, majd hat napig tart a chloroform
hatása. Várjon csak, — erre Rajmonda nővér
gyors mozdulattal a beteg nő párnája alá nyúlt
s egy marék félig érett gyümölcsöt húzott elé.
- Na hát nézze meg az ember ezt a haszon¬
talanságot ! Ezt bizonyára megint a maga ked¬
ves rokonai csempészték be magának. Majd
szólok Görtzing tanárnak, hogy tiltsa el a
GYÖRGY GÖRÖŰ KIRÁLY.
maga látogatóit.
Raimonda nővér ágyról-ágyra járt. Itt kötést
újított meg, ott sebet mosott ki, de fárado¬
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KÁLMÁN GUSZTÁV.
Kálmán Gusztáv, kereskedelemügyi
államtitkár, most fej ez te be a közutakról szóló újon alkotandó törvény¬
nek javaslatát.
A jó közutakra mi magyarok — fáj¬
dalom - - nagyon kevés súlyt fekte¬
tünk. Pedig a kőút, nemcsak a keres¬
kedelemnek és iparnak egyik legfon¬
tosabb tényezője, hanem a közigazga¬
tásnak, sőt az általános politikának
is nagyon hathatós eszköze. Bátran
el lehetne pl. mondani, hogy azok
között a tényezők között, a melyek
Rómát, az egyszerű itáliai várost világ¬
hatalommá tették : egy se volt hatá¬
lyosabb, mint a kőutak. Valahányszor
a Tiberis-parti magisztrátus valahol
.egy vidéket vagy néhány falut meg¬
hódított, valahányszor kiljebb tolta
uralmának a határait, mindannyiszor
az volt az első gondja, hogy az új
területet műuttal kösse össze a fővá¬
rossal. Calábria legdélibb csúcsától
egész a Póig, egyik tengerparttól a
másikig húzódtak már a köztársaság
idejében a pompás karban tartott utak,
melyeknek építőit (pl. az appiusi, vagy
a tíaminiusi utakét) nagyobb tisztelet¬
ben tartották századok múlva is a
legnagyobb hadvezéreknél. Gaius Tiberiusnak, a híre? néptribunnak minden
politikai alkotását fölforgatták halála
után, de befejezték azt a nagyszerű
utat, melyet kezdett, hogy összekösse
szárazon (a mai Aix-les Bains-en át)
Eómát Spanyolországgal. A császári
korszak Rómája pedig három világ¬
részben terjesztette ki úthálózatát, s
az Eufrates partjától csak oly pompás
út vezetett a birodalom szivébe, mint
Köln tájékáról, vagy az erdélyi érczhegyek közül.
A mi őseinkben az utak fontossága iránti
érzék csaknem teljesen hiányzott. Külföldön
híresek voltak rosszaságuk folytán az utaink.
«Lutum poaunt supra lutum», sarat raknak
a sár fölé és azt töltésnek nevezik, - - irta
rólunk egy régi tudós utazó.
Rendszeres reformot csak Baross Gábor
valósított meg nálunk az ótkérdésben a közutakról és vámokról szóló 1890. évi törvény¬
nyel. E törvény rendelkezései az állami és
törvényhatósági közutak közigazgatásában és
kezelésében teljesen eredményeseknek bizo¬
nyultak s egyedül az útadó elégtelensége az
oka annak, hogy törvényhatósági közutaink
fejlesztése csaknem egy évtized óta az államra
hárult át.
A törvénynek a községi közlekedési (viczi- nális) és a községi (közdűlő) közutakra vonat¬
kozó rendelkezései azonban már kezdetben is
hiányosaknak bizonyultak s ép ezért a viczinális közutak fejlesztéséről szó sem lehetett.
Ez tette szükségessé az új törvényt, a mely
biztosítsa a közutak fejlesztését és helyes köz¬
igazgatását.
Az erre vonatkozó törvényjavaslatot dol¬
gozta most ki Káinián Gusztáv, a kereske¬
delmi minisztérium államtitkára, a kit már
hivatali múltja is arra predesztinált, hogy
ennek a fontos kérdésnek a megoldását dűlőre
juttassa. Kálmán Gusztáv ugyanis alapjából
ismeri e kérdés eddigi bajait és nehézségeit,
mert a minisztériumi tisztviselői pályájának
nagy részét épen a közúti osztályban töltötte.
Mikor 1895-ben az országos statisztikai hiva¬
talból, a hol addig mint titkár működött, átlé¬
pett a kereskedelmi minisztériumba, mindjárt
a közúti osztályba került s hamarosan a mi¬
nisztérium első köznti szakértőjévé vált. Jelen¬
tékeny munkásságot fejtett ki ez időben a
beruházási törvény és a közúti törvény elő¬
készítésében, számos vármegye útügyeit és út¬
alapját rendezte, a miért azok sorra felkeres¬
ték köszönő irataikkal. Irodalmi tevékenysége
is. melyet kivált régebben a napi sajtóban
kifejtett, nagyobb részben a közutak ügyeivel
kapcsolatos, így tehát a reform ő nála a le¬
hető legjobb kezekben van s mint a most
befejezett törvényjavaslat intézkedéseiből a
hozzáértők megnyugvással láthatják, közutaink
ügye ezzel új fordulathoz jutott.
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vényhatósági, hanem a járási közulak
állami segélyezését is rendszeresíti, s
ezen felül a már említett nagy útépít¬
kezésekhez is tetemes összegű állami
hozzájárulást kivan biztosítani.
Fővonalaiban ez az új törvényj a vasJát tartalma. Kálmán Gusztáv állam¬
titkár tevékeny munkásságának egyik
fontos gyümölcse ez a javaslat s köz¬
gazdasági és kulturális hasznai oly
szembeszökők, hogy a javaslat elké¬
szülését kell annak a rég várt alka¬
lomnak tekintenünk, hogy kereske¬
delemügyünk ez egyik legérdemesebb
munkájára felhívjuk a figyelmet. Lett
volna erre nemrég kedvező alkalom,
mikor Kálmán Gusztáv betöltötte ál¬
lamtisztviselői pályájának harminczadik
évfordulóját, — de ő akkor férfias sze¬
rénységgel elhárított minden ünnep¬
lést.
Államtitkári szereplése, a melylyel
a minisztériumi hivatalból kilépett a
nagy nyilvánosság szinterére, aránylag
rövid idő alatt feléje fordította a leg¬
szélesebb körök rokonszenvét. Hivatali
társai és munkatársai, valamint a ke¬
reskedelmi minisztériummal érintkező
körök eddig is ismerték rendkívüli
buzgalmát, ritka nagy képzettségét és
tehetségeit, a tárcza minden ügyében
való jártasságát s az egymás után
következő miniszterek is egyik leg¬
kiválóbb munkatársukat látták benne.
Már rég előrelátható volt, hogy előbbutóbb vezető szerepre fog jutni s hogy
azt elérve az alkotó munkára is meg¬
van a képessége, azt most fényes
példában mutatja be a közúti törvény¬
javaslat. Épen kiváló tehetségére való
tekintettel hivta maga mellé első mun¬
Erdélyi fényképe
katársául Hieronymi miniszter, utódja,
KÁLMÁN GUSZTÁV KERESKEDELMI ÁLLAMTITKÁR.
Beöthy László is bizalmával tünteti
ki Azok közé a férfiak közé tartoAz új törvényjavaslat első czélja mintegy zik, a kik mennél erősebb világítás alá vanl (í — l cS ezer kilométernyi új közút építése s nak helyezve, annál kiválóbbaknak tűnfentartásuk biztosítása, a minek az lesz az nek fel.
eredménye, bogy az ország minden községét
=
közút fogja összekötni vasúti állomásával,
piaczával, közigazgatási székhelyével, a mi ok¬
ŐSZ ELŐTT.
vetlenül maga után fogja vonni a forgalom s
A zöld ablaktábla
ezzel az egész gazdasági élet fellendülését.
A törvény ezenfelül újabb fedezeti forrásokat
Két szárnya kitárva,
nyit a közutak fentartására és egyöntetűen
Kívül zúgnak a kósza szelek,
szervezi a rájuk vonatkozó közigazgatást s
Most abbahagyja,
ebben a törvényhatóságoknak és a kormány¬
Majd meg lecsapva,
nak is megfelelő hatáskört biztosít. A közutak
Sírnak útján a falevelek.
műszaki szolgálatát is a lehető legczélszerűbben szervezi.
Láthatlan gépek
Az állami közutak közigazgatását, a mely
Vágnak az égnek,
ma is minden tekintetben kielégítő, a tör¬
Bent holt pilóták szelleme ül;
vényjavaslat nem érinti. A törvényhatósági
Motort begyújtva
és járási közutak hálózatainak megállapítását
Fent kering újra,
a törvényhatósági közgyűlés hatáskörébe utalja,
S féktelen útján repülve-repül.
de a végleges döntést, vagyis a közgyűlési ha¬
tározat jóváhagyását itt is a kereskedelmi mi¬
Atzúg az ágon,
niszternek tartja fenn a javaslat.
Lombokon, fákon,
A járási utak közigazgatása, a törvényható¬
Sík felett surran, hegy felett száll,
sági közgyűlés és a járási utibizottság, ille¬
Messziről rebben,
tőleg ennek elnöke között osztanék meg.
Majd sebesebben
A törvényhatóság határozatai a kereskedelem¬
Ford,ul és máris új résre talál.
ügyi miniszterhez felebbezhetők. A községi
közutak közigazgatása a községi képviselőtes¬
S mint élő dombok,
tület és elöljáróság feladata lenne ; vármegyei,
Ringnak
a lombok,
illetőleg felebbezés esetén a belügyminisztérium
Száraz
galy
roppan és koppanva hull,
jóváhagyásától feltételezetten, A közúti adózást
Most csend lesz egy perczig,
a törvényjavaslat tervezete olyképen kivánja
megoldani, hogy a törvényhatósági útadót,
Most újra rákezdik,
13%-ig terjedhető kulcscsal fentartja, a járási
És szállnak, czikáznak csapongva vadul.
utak czéljaira pedig a törvényhatósági útadó¬
Sok száz fütty szisszen,
val azonos alapon járási útadót kivan rend¬
Ezer |omb zizzen.
szeresíteni, a mely 7% —10%-ig terjedhetne,
a szerint, a mint az érdekeltség törvényható¬
Mint vízár zúg, zúdul tenger levél,
sági és állami segélyre szorul vagy sem. A köz¬
A nyarat kiséri,
ségi utak szükségleteiről a háztartási költség¬
S az őszt majd eléri,
vetésben történnék gondoskodás.
Véle jön vissza újra e szél.
Az ellenőrzést és felügyeletet a tervezet a
A zöld ablaktábla
közigazgatási bizottság hatáskörébe utalja, míg
Két szárnya kitárva . . .
a főfelügyelet az egész vonalon a kereskede¬
lemügyi minisztert illetné meg. Lényeges s
Kivül hogy sir a búcsúzó nyár . . .
fontos rendelkezést kivan a törvényjavaslat
Míg bent mi ketten
megvalósítani az által, hogy az útfejlesztést
-Olvasunk csendben,
és fentartást is ötévenként készítendő munkaS én lesem, vájjon fordítsz-e már?
programmhoz köti, s hogy nemcsak a tör¬
Pásztor Árpád,
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A III. felvonás végjelenete.

I. felvonás. Déri (seprükötö), Hegedűs (favágó), Szemere (a hegedős. )

"KIRÁIYFI ÉS KIRÁLYLÁNY».
A Magyar Királyi Operaház njdonsága október 8-án.

Meseszépnek szokták mondani azt, a mi
úgy elgyönyörködtet, hogy még rágondolni
is csak a mindent bearanyozó ábrándozással
tudunk. A szép mese varázsa csakugyan
olyan, mint a költésnek, általán a művésze¬
teknek minden telivér, ihletett darabjáé: átszellemülten hallgatjuk, egészen átadjuk neki
magunkat.
Ilyen mese egy ünnepelt, már elhunyt német
írónőnek, álnéven Ernst Eosnernek, romantikus
színdarabja: «Die Königskinder», melyhez egy
hírneves német zeneszerző: Engelbert Humperdinck, jó sok kisérő - úgynevezett melodramatikus - - zenét irt (1898-ban); tíz évig
tartott, míg a zeneköltő, sokfelől jött sürge¬
tésre, az egész szöveget operává komponálta,
s ime az így újjászületett mű négy év alatt
hozzánk is eljutott.
Kürtszó harsán, ünnepi zene fölemelő hang¬
jai hullámzanak, majd sejtelmés színezetűre
válnak; az óriási sötétzöld bársonyfüggöny,
széttárul, itt a mese: a boszorkány kunyhója
az erdőn; a kútja mellett úszkáló libákat egy
aranyszőke ártatlanság őrzi, a ki győtrőjén
kívül még csak nem is látott soha senkit;
mikor eléje toppan egy fiatal vadász, a leányka
megkérdezi: «ember vagy-e?* A legény aztán
elbeszéli, hogy ő királyfi, megunta aranyos
rabságát és elszökött, hogy bekalandozza, meg¬
ismerje a szép világot. «Mennék veled», ábrándoz a leány ; a királyfi boldogan vezetné

magával, de a vasszigorral nevelt szűz az
utolsó pillanatban retteg, lába a földbe gyöke¬
rezik; a királyfi haragosan elébe dobja koro¬
náját és elrohan. Mikor a boszorkány haza¬
érkezik, egy pár esetlen alak jön félénken, egy
víg és bátor hegedős kalauzolásával, hogy
tanácsot kérjenek: hol találhatnának városuk
számára királyt? a hegedős megpillantja az
elrejtett libapásztorleányt, elmondja a boszor¬
kánynak, hogy ez királyi sarj - - s koronás¬
tól viszi magával.
A II. felvonás a város bezárt kapuja mel¬
lett folyik. A királyfi nem törődik a czifra
korcsmárosleánynyal, ellenben egy seprüárus
leánygyermekkel szívesen eljátszadoz ; a király¬
váró sokadalom előtt leleplez egy száj hőst,
majd, szegénysége miatt, meggyanúsítják szerencsére üti a delet, mikorra a királynak
érkeznie kell. A tágra nyitott városkapun be¬
lép koronás fővel — a pásztorleányka, a hege¬
dőssel; a nép a csalódás gúnyjával fogadja, s
a védelmére kelő királyfival együtt kituszkolja,
míg a hegedőst a vélt csúfságért börtönbe ve¬
tik. Csak a seprüs kisleány zokog keservesen:
ő szentül meg van győződve, hogy a fiatalok
valóban királyi pár . . .
Zúzmarás, havas télidő; a máglyán veszett
boszorkány düledező kunyhójában a megtört
hegedős tengődik. Most ő hozzá folyamodnak
a város követei, a kis seprüsleánnyal és egy
sereg gyermekkel: mégis csak keresse fel, hozza
el királyi pár gyanánt az elűzött fiatalokat,
mert az összes gyermekek sírnak utánuk és
sehol sincs békés egyetértés. A hegedős a
gyermekek kedveért vállalkozik a vándorútra.

III.
II. felvonás. Sándor Erzsi (királyleány) és Szemere (Hegedűs).

Egyszer csak közeledik a királyfi: karjában
hozza a királyleányt jól betakargatva, de
maga épen olyan lerongyollott és kiéhezett,
mint a szegény leányka; eddig is czéltévesztve vándoroltak egy fillér nélkül, barlang¬
ban laktak. Kenyérért, hajlékért kopog be a
kunyhó ablakán - - durván elutasítják. A két¬
ségbeesett lány, vigasztalásul, dalol, tánczol de kimerültén elalél. A királyfi, minden más
segítség híján, kettétöri arany koronáját, s ezt
kínálja a kőszívű kunyhóbelieknek, kenyér fe¬
jében ; a kapzsi, gálád emberek az egész koro¬
nát elharácsolják. De a kis jó falat elkésett:
a megtört ifjú pár végkimerülten álomra dől örök álomra a dermesztő hidegben . . . A gyer¬
meksereggel visszatérő hegedős sírva borul a
szivtelenség áldozataira.
Színpadunkon a daliát dr. Székelyhidy ábrá¬
zolta, a királyi pásztorleánykát Bosnyákné Sán¬
dor Erzsi, a pompás hegedőst Szemére, a kis
seprüsleányt egy minden dicséretre méltó serdülő
leányka: Palásti Irén. A darab többi alak¬
jának, csupa ellenségnek szerepe, szintén rend¬
kívül nehéz, s a boszorkány (N. Válenl Vilma),
a romlott korcsmároslány (Ambrus Etelka), a
részeges favágó (Hegedűs), a gyáva sepiükötő (Déri) stb. ábrázolása is a kellő illúziót
keltette. Az új rendező, dr. Hevesi Sándor,
kitett magáért, a kezére járt festőművészek
szintén: Kéméndy és Ujváry. Magas művé¬
szetet élveztünk: a wagneri értelemben vett
együttes művészetet, a hol egymást túl nem
szárnyalva, egységes erővel hatnak reánk köl¬
tészet, plasztika, mozdulatok kifejező hatalma,
színek harmóniája és - - zene.
K. I.

felvonás. Székelyhidy (királyfi) és Sándor Erzsi (királyleány).

A « K I R Á L Y F I É S K I R Á L Y L E Á N Y » AZ O P E R A H Á Z B A N . -BaloghRudolffölvételi
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Marczell- Az erősebb a Nemzeti Színházban.
- Pinero
Ne írSlinnlr
váljunk öl
el,
Hewi és 0,lr,j fordításában a Nemzeti Színházban.

A darab végén nem vagyunk elég biztosak az előadás egységes és hangulatos volt; de
A Nemzeti Színház eredeti darabbal nyitotta
itt-ott mégis nagyon nyújtottak néhány jele¬
meg az újdonságok sorát, színre hozta a fia¬ benne, hogy a két Aurifaber közül afiúaz netet (egyébiránt a Nemzeti Színháznak kró¬
tal, szimpatikus és tehetséges Benedek Marczel erősebbik. A mi a lelket illeti, az örege ki¬ nikus baja) és a szavaló hang túlságosan el¬
művét: Az erősebbet. A darab középponti válóbb, szinte fenséges. 0 veszít mindent, az hatalmasodott. Benedek Marczel válogatott,
alakja az öreg, vak Aurifaber ötvösmester Kas¬ övé a súlyosabb sorsi melyet hősiességgel el¬ elegáns prózája nem tűri a hadarást sem, de
sán, a XVI. században, a mohácsi vész után, visel. Hol van a fiú hősiessége, nagysága?
midőn Szapolyai és Ferdinánd küzdenek egy¬ Hogy sokáig színlelt apja előtt, mintha szív¬ a hadarás és szavalás közt többféle középmással az országért. Aurifaber német érzelmű ben, lélekben egyek volnának, lehet gyöngéd¬ utak vannak.
Az angol Pinero darabja, Ne váljunk el,
és katholikus hitű ; hitében és érzelmeiben a ség, de nem nagy virtus; hogy leszúrja a
fanatizmusig heves és hajthatatlan. Hogy hité¬ részeg Serédyt, félig bosszúból, félig politiká¬ megkezdette az idegen újdonságok sorát. A da¬
ben nem lehet megingatni, értjük és becsül¬ ból, nem hőstett; de az sem, hogy beereszti rab tetszett. Ez a mi közönségünk igazán
jük. Hogy azonban az ő meggyőződése szerint az ellenséget; végül őt ünneplik, ő lesz az úr nagyszerű. Egyaránt méltányolja a franczia
Kassának mindenáron németnek kell marad¬ Kassán. Hogy neki van igaza? Lehet, de itt finom párbeszédet, Shakespeare hatalmas szen¬
nia, holott magyar város, melynek sorsa erő¬ történeti erők barczolnak, nem teoretikus téte¬ vedélyét, az angol bensőséget, a jó intrikát, a
sen kapcsolatos az ország ügyével, nem na¬ lek, itt nincs szó elméleti igazságokról. Mi naiv népszínművet, az indulat ékesszólását és
gyon világos és leszállítja alakját szemünk¬ lett volna, ha Serédy megöli a fiatal Auri- a technikai tökéletességet. A német formátlan¬
ben. Az öreg Aurifaber nem látja és vaksága fabert? Mert ilyenek is előfordultak akkor. ságot, hamis kedélyességet és fölfújt frazeoló¬
folytán eléggé titkolhatják előtte, hogy körü¬ Végül Kassa mégis katholikus maradt és való¬ giát állandóan visszautasítja. Budapesten ad¬
lötte erősen megváltozott a világ. A polgárság színűleg még ma is a kathoHkusok vannak ják legtöbbször Shakespearet, Moliéret, újabb
nagy része a protestantizmusnak hódol és a benne többségben. Igaz, hogy magyarság dol¬ angolokat, franczia bohózatot, franczia tezismagyarsághoz szít; sajátfia,a ki Heidelbergá- gában a fiúnak volt igaza, de nem is értjük, daraböt, de szenvedélyt mimelő Bataille-drámát
ban tanult, az új áramlat hive, sőt ő a ma¬ miért akart az öreg mindenáron német lenni. is. Nem nagyon lelkesedik idáig Ibsenért, nem
gyar és evangélikus fiatalság vezére. Innét nő A fiatal szerzők legmakacsabb hibájától Bene¬ szereti a történeti drámát és - - a Nemzeti
ki a drámai összeütközés. Az apában és fiú¬ dek Marczel sem tudott menekülni, nem bízik Színházban - - utálja a pornográfiát. Szóval
ban nemzeti és vallási érzés, az emberi lélek motívumaiban, ezért halmozza őket. Itt harczra sokoldalú, sokfelé fogékony, jó ízlésű, naiv kö¬
két intranzigens indulata fog szembe kerülni kél egymással két vallás, két nemzet, két sze¬ zönség, melyet nem nehéz becsapni, de mely
egymással és a fiúi és apai érzéssel. Kiegyen¬ relem és azonfölül az öregség és a fiatalság! józan eszű és utálja a nagyképűséget. Pinerólítődés és békülés lehetetlen, mert mindkét fél De a motívumok halmozása nem erősíti a ban a sziv hangjai, az erkölcsi problémák, aá
oly nemeslelkű, becsületes és erős, hogy meg¬ hatást, ellenkezőleg, gyöngíti; mert mindegyik, érzelmesség tetszettek neki.
győződését nem hagyhatja. A győztes is vere¬ melynek sikerül magára vonni a figyelmet,
A darab igen nehézkesen indul, a levegője
séget fog szenvedni, a legyőzött is diadalmas¬ ezzel gyöngíti a másikat és végül általános sűrű és átlátszatlan, mint a londoni köd. Vala¬
kodni fog; az egyiké, az erősebbé lesz a külső gyöngeség lesz az eredmény. Egyetlen egy, de hogy mégis megtudjuk, hogy van egy házas¬
diadal, de mindegyik nagy vesztes lesz; az igen erős motívum többet ér, mint négy gyön¬ pár, John és Olive Allingham, melynek férfi¬
egyik el fogja veszíteni apját, a másik fiát, gébb együttvéve. A leggyöngébb motívum vala¬ része, John, benső barátságban van Fraser úr
azonfölül az egyik ügyének a bukását is si¬ mennyi közt az, mely a szerzőt inspirálta és nejével, Teofilával, a mi a házaspár női részét,
ratni fogja. A történeti élet gyakran végzi ily neki a czímet sugallta : a fiatalság és öregség Olivet a legharagosabb féltékenységre lobbantja,
kegyetlenül a maga evoluczióját. A világ ha¬ ellentéte. Ha az öreg ember testi-lelki ereje elannyira, hogy az az Olive Frasernét bepörli,
lad ; új gondolatok és érzések néha észrevét¬ elgyöngül, az nem tragikum, de szerencsétlen¬ hogy válasszák el férjétől. (Furcsa, hogy har¬
lenül, lassan nőnek és jutnak uralomra, de ség, szánalom tárgya és nem drámai, főleg, madik személy indíthat válópört házasok el¬
többnyire, mint a nagy viharok, egyszerre tör¬ ha az az elgyengülés akkora, hogy az illető len, de hát Angliában vagyunk!) A darab in¬
nek ki és ellenséges táborokba terelik- az öre¬ nem is sejti. Erről itt nincsen szó. Ha pedig dulásakor a vádlott nő családja együtt van
geket és ifjakat. Az öregek nem bírnak bele¬ az öreg ember .még nem vén ember, ha karak¬ és remegve várja az Ítélet hirét. Meghozzák.
törődni az új időkbe, a fiatalok nem bírnak terereje és esze ép és hatalmas, mint a mi A vádlottat fölmentették, de a törvényszéki
megmaradni a régi mellett. Ilyenkor az öregek esetünkben, akkor az öreg nem azért gyön¬
sorsa a tragikusabb. ők veszítenek mindent, gébb, mert öreg, hanem azért, mert afiúlát, elnök erkölcsileg megbélyegezte, hogy könymert ők a gyöngébbek. Az öreg Aurifabernek az apja meg vak. Ha a szerző annyira bízik nyelmű volt, hogy csak nem tudták rábizo¬
ez a sorsa. Kassa protestáns és magyar lesz; a fiatalság erejében, miért nem merte az öreg nyítani a bűnös viszonyt és ilyfélék. Ez nagy
az öreg Aurifaber elveszti fiát, vagyonát és Aurifabert látóvá tenni ? A harcz nagyon egye¬ csapás. A fölmentett nő férje sötét arczczal
mint vak koldus hagyja el a várost, melynek netlen. Afiúmegnyerte a tömeget; afiútrafi- jár-kel. Elhatározza, hogy két-három évre kül¬
valamikor ő volt a főbírája és legnagyobb te¬ kál az ellenséggel és senki sem veszi észre; földre szökik nejével. Nem nagyon hisz neje
kintélye. A fiú? Búsan néz távozó apja után, a fiú lát; a fiú tettet; az öreg vak, bízik a ártatlanságában, semmi esetre sem mer szembe
a kit nem bir visszatartani, még kevésbbé kö¬ fiában, az öreget minden oldalról csalják, szállni a közvéleménynyel. A nő kétségbe van
vetni. De mi azt mondjuk: Afiúfiatalés ki hogyne szenvedne vereséget! Mégis a végén esve; visszaküldi férjének a jegygyűrűt és ott¬
fogja heverni a csapást. Nemsokára ő lesz az öreg hatalmasan megnő, lelki nagysága hagyja férje házát.
Kassa főbírája és apja elhalványodó emlék előtt mindenki eltörpül. Ezt akarta a szerző?
Ez nem nagyon vidám «vigjátéki» kezdet.
lesz majd lelkében. Ebben a témában tragi¬ Hiszen a czímben az erősebb a fiút jelenti! Igaz, hogy vannak komikus alakok, a gyanú¬
kum rejlik, de a tragédia katarzisa nem kél A darab szerzője is fiatal, a ki igazságtalan sított menyecskének anyja, férfi és nőtestvére,
az öregek iránt és mégis akarata ellenére az nagyanyja (member of parliament, a hülyeség
lelkűnkben.
öreg Aurifaber alakjának köszöni azt az elis¬ konczentrált kivonata), de együtt lebirni annyi
A cselekvény, melyet a szerző kigondolt, merést, melylyel szívesen adózunk neki. Alak¬ komikumot, akkora komolysággal, csak gya¬
nem oly nagystílű, mint az eszméje. A fiatal rajzoló képességéből merítjük tehetségébe ve¬ korlott és e czélra berendezett organizmusok
Aurifaber összeesküszik a fiatalokkal, hogy tett hitünket. Kivitelt tesz azonban Stahlen¬ tudnak. A mi közönségünk sokszor nem tudta,
éjjel beeresztik a Kassához titokban közeledő berg Anna, kinek alakjában a szerző kissé
Szapolyai-hadakat. Kassát védi ugyan Serédy kaczérkodik a perverzitással. Mikor Aurifaber nevessen-e, sirjon-e. A szerző meg valószínű¬
Gáspár, Felsőmagyarország kapitánya, de Se¬ megölte Serédyt, Anna szeretőjét, Anna aláza¬ leg így védekezik: Hja, ilyen az élet: Hier
rédy, a ki az öreg Aurifaber unokahugába, tos arczczal néz rá. A színpadon úgy játszák wird geweint und dorten wird begraben.
Az első fölvonásban csak a gyanúsított nő
Stahlenberg Annába szerelmes és vele bűnös a jelenetet, hogy pillantással Anna szinte föl¬
viszonyban él, kissé elhanyagolja teendőit, kínálja magát annak, a ki ebben a küzdelem¬ és pártja szerepel, a második fölvonásban
nem vesz észre semmit. Az öreg Aurifaber ben is az erősebbik. Mint Wüde firenzei tra¬ megismerkedünk John Allinghammal, a ki
egyszerre tudja meg, hogy a városban az gédiájában. Igen jellemző, hogy némely kri¬ nem bírván ki neje féltékenységét, elvált tőle
evangélikus elem nagyon elhatalmasodott, hogy tikusnak ép ezért ez a részlete és alakja a és visszaköltözött legénylakásába. Ide jő a
Olive férje bocsánatát kikönyörögni.
fia az újítókhoz hajlik és hogy Anna bűnös darabnak tetszett legjobbnak. Tulajdonkép nem féltékeny
A férfi s z e i e t i
, „
'
nejét és megbocsát neki. Az¬
nő. De nem tör ki Serédy ellen. Inkább rá- oly nagy ördögség a «modernekének tetszeni.
birfa, nagy hozományt Ígérvén neki, hogy De Benedek Marczel darabja stílusának, hang¬ után jő Teofila családja ide, hogy a megszö¬
kött Teofilát keresse. Végre jő maga Teofila..
Annát feleségül vegye, mert hite szerint Se¬ jának egységét megbontja az a részlet.
A féltékeny nőcske újra lángban ég. Férjét
rédy az egyetlen, a ki Kassát megvédelmez¬
rábírja, hogy fogadja Teofilát, ő meg titokban
heti a protestantizmus. és a magyarság ellen.
Ebben a darabban mutatkozott be Ivánfi meg fogja hallgatni beszélgetésüket és ha ki
Serédy éjjel Anna szobájába akar osonni. Erre
számított a fiatal Aurifaber, a ki szintén sze¬ mint rendező, a ki hivatva van más színé¬ fog tűnni, hogy ártatlanok, örökre kigyógyul
rette Annát és a kinek így kétszeres oka ^an szekkel együtt Hevesit pótolni. Ivánfi nemcsak féltékenységéből. Kitűnik, hogy John és Teofila
a boros és szerelmes Serédyt leütni. Most jeles színész, hanem a dramaturgia minden valóban ártatlanok. Ez nagyszerű,-hátás'os jele¬
azután könnyű a fiataloknak beereszteni Sza¬ ágában otthonos, azonkívül úgy ismeri az net. Az is tetszik, hogy ártatlanok, az is, hogy
polyai hadait. Ezeknek vezére pardont ad európai színházakat, mint kevesen. Mégis ál¬ a hallgatózó menyecske megszégyenül, az is,
ugyan afiaérdemeiért az öreg Aurifabernek, talában aggódunk a színész-rendezők miatt. hogy John és Teofila oly jó barátok, az is,
de vagyonát elkobozza és odaadja — a fiúnak. Sokat tudnak, a mit nem szinészember alig hogy Teofila szenved ugyan, de nem ártatla¬
Az öreg nem fogadja el a kegyelmet, elhagyja tudhat, de egy veszély leselkedik rájuk, hogy nul, mert mégsem kellett volna oly vigyázata város, azt hiszi, hogy egyesegyedül. De fele¬ túlságosan szeretik a hatást és ezzel elsza¬ lanul okot adni a pletykára. Német vigjátéksége nem hagyja. Együtt mennek az ország¬ laszt] ák. Könnyen elmerülnek a részletekbe, iró itt nagy zavarba jött volna. -Mi legyen
nem látják az egészet, nem hozzák ki a szük¬
úira koldulni.
séges egészet. Ivániiban kellemesen csalódtunk, még ? A két házaspár ölelkezhetik és a helyre¬
állott békét ünnepelheti. Pinero is zavarba
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jnt, de jobb okokból. Mindkét házasságon
csorba esett. Fraser nem bízott Teofilában,
de Teofila barátja, John is csúnyán bánt vele,
megengedte, hogy maniakalis felesége kihall¬
gassa szegény, zaklatott szivének minden só¬
hajtását. Egyikről sem akar többé tudni.
Ez igazabb, mint a német befejezés lett
volna.
De ez az igazság nagy baj a szerzőre nézve.
Az igazi befejezés most az lett volna, ha Teo¬
fila válik férjétől és barátjától, egyik sem méltó
ő reá. Barátja meg válik feleségétől, mert nyil¬
vánvaló, hogy ez a féltékeny, talán még a
nap folyamán, de mindenesetre másnap, új
okot talál a féltékenységre. Ibsen így tett
volna, ha ugyan ily teatralitásokba bocsátko¬

VASÍBNAPÍ UJSÁÖ.
zik. Pinero kész kompromisszumokra. Mint¬ odaadás kifejezésével. Odry, ki Pinero darab¬
hogy angol színházban játsszák a darabot, a ját rendezte és részt vett a mű fordításában
szerzőnek a főgondja, hogyan lehetne Teofilát is, mint szereplő (John) is kivált, ő az, a ki
társadalmilag rehabilitálni. Kritikus, ki magát a természetes beszédet és stílust művészi ma¬
megbecsüli, ezeket a semmiségeket nem mond¬ gaslatra tudja emelni. Mindig egyszerű és dishatja el. Azután egy évet engedélyez Fraser- tingvált, nem csak a külső elegánczia tekin¬
nak feleségével való kibékülésére. Végül meg¬ tetében, ha arra szükség van, hanem belsőleg
engedi, hogy John egyszerűen megölelje a is előkelő, főleg az igazság előkelőségének
feleségét, a mi argumentumnak csattanós és hangját tudja biztosan hallatni.
Mindkét darabot szívesen fogadta a közön¬
döntő.
ség,
de egyik sem lesz igen hosszúéletű. A szí¬
Mindkét darabban Paulay Erzsi játszott,
puha, fogékony művészettel, melynek hangját nészek sikere erősebb- volt, mint a szerzőké.
eddig ritkán hallottuk tőle. Mindkét szerep A kezdet nehézségeivel megküzdve, a darabok
epizódszerű, mégis Paulay Erzsi egészet tudott elvéreznek, de a színházat átsegítik az év leg¬
adni. Ligeti Juliska is meglepett bennünket veszedelmesebb szakaszán.
Alexander
érzelmi hangjainak bensőségével és a szenvedő

Nagy, erős asszony volt, hogy ezt így eltudta tömegek fognak sirdogálni . . . Élned kell . . .
gondolni s meg tudta előre érezni, holott az Hallod, hogy zúg, robog az élet. Künn verőElbeszélés. — Irta Berkes Imre.
a ki mellette ült, még élt, zihált. Még élt, de fény, tüzszikrák pattannak ki a mozdonyból.
a keze egyre hidegedett, a homloka mind fe¬ Édes Istenem, mennyi tűzszikra, s benned
A beteg egész éjjel delirált. A felesége már hérebb lett. Nem szólt, nem mozdult. A fele¬ már egy sincs. Egyetlen egy s e . . .
két nap óta nem aludt, mellette virrasztott. sége időnkint ráhajolt, mintha a szive verését
És valahogy úgy érezte, hogy az ura meg
Hajnalban elájult a beteg, föllármázták az vizsgálgatta volna. A szive veréséből akarta se halt, csak elszunnyadt. Utazik, mint ő.
egész szanatóriumot, jött az inspekcziós orvos, kiszámítani, él-e hazáig, meglátja-e még ott¬ Zsebében az átlyukasztott jegy. A pinczér is
utána az igazgató, titokzatosan viselkedtek.
honát, gyermekeit, valamit abból, a mi ő volt élőnek nézte. A vonat is robog tovább, to¬
- Holnapra meggyógyul s hazautazhatik, — életében, ő, a méltóságos úr, a mi nélkül az vább. Hogy lehet ez ? Hisz ő nem is fél.
vigasztalták az asszonyt.
élete elképzelhetetlen lett volna s a. mitől ha¬ Semmi rettegés a szivében. Azt hitte, hogy öt
A beteg jobban lett. Kinyitotta a szemét, lálában illik búcsút venni. Eégi csókok, meg¬ perez múlva elájul. Milyen balgaság, ő, a
rideg, kemény asszony, a ki éveken át tűrte
felült az ágyban, hallotta, mit mond az igaz¬ fakult emlékek, csillogó semmik . . .
gató . . . Holnap meghalok, - - gondolta ma¬
A vonat -zökkent egyet, a beteg tágra nyi¬ ennek az embernek a szeszélyeit, most hogy
gában. Ezért mondja ez a sarlatáü orvos, totta a szemét. Az ajka megmozdult. Nem félhetne tőle ? Még szemrehányást sem tett
hogy hazamehetek. Innen minden haldoklót lehetett megérteni, mit mond, mit akar, de a néki botrányos viszonyaiért, a melyekről az
egész város, talán az egész megye is tudott.
kidobnak, mert a szanatóriumban nem szabad felesége felelt neki:
Csak ő nem tudott semmit, ő a méltóságos
senkinek sem meghalnia. Ez üzleti elv, a sza¬
- Igen, a vonaton vagyunk. Haza megyünk. asszony. Mennyi titkos könny pergett végig
natórium jó híre. Holnapra meggyógyulok. . . Haza érünk.
az ő bánatos arczán. S mennyi hűtlen csó¬
Reggel négy gazdag család hirtelen kiköltö¬
- Én meghalok . . . — suttogta a beteg.
kot csókolt el életében ez az ember... S most
zött a szanatóriumból. Hallották, hogy az
- Két óra múlva otthon leszünk, — mondta
egyik pavillonban ijedt futkározás volt az éj¬ az asszony, mert úgy értette, hogy meddig tart itt ül, csóktalanul, kiégetten, s ő, az élő,
mellette, hogy azt a hitet keltse, hogy a ha¬
jel. Nem akartak egy födél alatt maradni a még az út.
lott még é l . . .
haldoklóval.
Most újra bízott. Mintha az öreg úr arczHirtelen felugrott, föltépte az ajtót, kiment
Most dühös lett az igazgató. Újra bement a kifejezése már nem lett volna olyan merev.
beteghez, megvizsgálta a pulzusát s aztán csak Szeretett volna szólni hozzá, szórakoztatni a folyosóra. A vonat állt. Ez volt az utolsó
előtti állomás. Már megint gördültek a kere¬
ennyit mondott:
akarta, de csak ült ott, szótlanul, kissé gör- kek, s az asszony az ura mellett ült. Békü— Meltosagos úr, a vonat küencz órakor nyedten, mint valami rósz ápolónő, a ki pén¬
lőn, megbocsátóan ragadta meg a halott ke¬
indul. Ön délután négykor otthon van.
zért sir és pénzért vigasztal. Megdöbbent, a zét. A vonat már robogott. A méltóságos asz— Valóban,
hagyta helyben az öreg. hogy erre gondolt, korholta magát, aztán meg¬
Nagyon halkan ejtette ki ezt a szót. De ebben ragadta a beteg kezét s erősen megszorí¬ szony elhúzta a függönyöket, kinyitotta a
fülke ajtaját s megrántotta a vészféket. A vo¬
benn volt a vágy, hogy innen minél előbb totta.
nat,
mintha szivén döfték volna, megrándult,
elmenjen s az a gondolat, hogy hátha . . .
— Szent Isten, — dadogta s elhúzódott az hörgött, aztán iszonyú rázkódással megállt.
Hátha nem hazudik ez az orvos.
urától . . . — Elemér, Elemér,
mondta Az utasok ijedten szaladgáltak, jött a kalauz,
Többet nem szólt. Az arcza fakó volt, a aztán, - - drágám, szivem, Elemérem . . .
szalutált a halottnak, mondta, hogy intéz¬
szeme majdnem mozdulatlan. Tűrte, hogy ki¬
Hirtelen fölállt és a vészfékhez nyúlt. Az kedni fog. Pontosan felirta, mikor halt meg
csalják az ágyból, felöltöztessék, megborotvál¬ ablakokat elfüggönyözte s visszaült a halott
ják, kocsira tegyék. A felesége fáradtan tipe¬ ura mellé. Nem sírt, egészen odasimult a ha¬ a méltóságos úr. Öt perczczel azután, hogy
az állomást elhagyták. A pinczér, a mikor
gett körülötte. Mindketten öregek voltak.
lotthoz, mintha azt akarta volna önönmagáA mikor elindultak, a komor szanatórium val elhitetni, hogy még nem halt meg. Még meghallotta, mi történt, elsápadt, s aztán meg¬
egyszerre kaczagni kezdett. Mindenki nevetett. él, élve kell hazaérnie. És itt senkinek sem esküdött, hogy már két órával előbb halt meg
Az inasok, a cselédek, az orvosok, a vendé¬ szabad megtudnia, hogy meghalt. Mert külön¬ a méltóságos úr. S egyszerre az egész vonat
gek meleg jókedvvel integettek búcsút a távo¬ ben megáll a vonat, s nékik ki kell szállniuk. a halottról beszélt. Hogy híres ember volt,
nagyeszü, főispán és képviselő, gavallér és
zóknak. Az öregnek tetszett ez a váratlan
A fülke ajtaja hirtelen fölrándult. Egy pin- vakmerő vadász, kalandor és becstelen. Min¬
ováczió, jólesett néki, de az asszony továbbra czér állt ott, azt kérdezte, hogy a társas ebé¬
denki tudott róla valamit, mindenki a halott
is komor maradt. Ő tudta, mit jelent ez.
den résztvesznek-e. A méltóságos asszony hi¬ fülkéje elé szeretett volna menni, de ott állt
—Úgy látszik egés_zséges vagyok,—súgta fele¬ degen nem-et intett, a pinczér egy pillanatig
a kalauz, s az utasok néma ijedtséggel vonul¬
ségének a beteg. — Érzem, hogy jobban vagyok. még ott állt, aztán eltűnt.
tak
el a fülke mellett. A méltóságos asszony
Az állomásról sürgönyöztek a családnak.
Föl-alá mászkáltak az utasok, a folyosókon háttal ült, s kibámult a nyári délutánba.
Ma délután érkeznek haza, várják őket.
zsibongott az élet, a pinczér rekvirálta a ven¬
Aztán feltűnt a város. Mintha aranyködből
Öt perez múlva már robogott velük a vo¬ dégeket és senkinek sem jutott eszébe, hogy
nat. A beteg süppedten ült a helyén, a térdén most együtt rohannak a halállal. Vagy, hogy bontakozott volna ki, szép, friss és kecses
meleg takaró, a feje hátradőlt, sápadt, moz¬ az élet magával hurczolja még egy darabig a volt. Finom tomyocskái kaczéran integettek,
dulatlan arczán közöny és élettelenség. Künn halált. Az asszony egészen nyugodt volt, most barna kéményeiből szürke selyemfátylak imnyár volt, a nap buján csókolódzott a termé¬ már biztosan tudta, hogy baj nélkül érnek bolyogtak elő, a tiszta utczákon pedig gyö¬
szettel, tarka, színes tájak köszöntötték a ro¬ haza. Jött egy idegen, s nem vette észre, hogy nyörű lányok kaczagtak. A vonat belehasí¬
tott a város szivébe, a perronon katonatisz¬
hanókat. Mindenki, a ki itt volt, élt és ujjon¬ a halottat szólította meg.
tek söröztek, az asszonyok selyem napernyő¬
gott, sietett, vágyódott valahová, a vonat vitte
— Hát igazán nem élsz? - kérdezte az
az utasokat életbe, csak az öreg meltosagos asszony. Nem is kérdezte, csak gondolta. A foga ikkel integettek ismerőseiknek. A vonat meg¬
asszony gondolatai vesztegeltek egy első osz¬ vaczogott, hirtelen az jutott eszébe, hogy öt állt. Kormos arczú hordárok és vasutasok
tályú kocsi szűk fülkéjében. Az ura mellett perez múlva félni fog. Most még nem fél, de szaladgáltak a vonat előtt, jöttek a méltósá¬
ült, azt nézte, a bágyadt, erőtlen szemét s a néhány perez, - - s el fog ájulni. Hogy ez az gos halott gyermekei, rokonai, nevettek s péhány pillanat múlva zokogva fordultak vissza.
fehér kezét.
ember meghalt, az ő embere, a ki egyszer
Jött a kalauz, mereven köszönt, bezárta a ifjú volt és szép, forró és vakmerő, s most A halottat megragadták, s bevitték az első¬
fülke ajtaját. Egy pillanatra ott állt a folyo¬ semmi, egyszerűen semmi, — ettől a borzal¬ osztályú váróterembe. A zaj egy pillanatra
són, benézett az ablakon, mintha arra gondolt mas valótól igazán rettegnie kell. Hogy az ő elült, csak a távoli muzsika szólt, ijedt arczok
volna, mit kell tennie, ha az öreg úr útköz¬ ura, a Td gazdag volt és előkelő, a kitől fél¬ tünedeztek föl, két pillanatig nem ittak sört
a tisztek, aztán élesen fütytyentett a vonat, a
ben meghal. . .
tek s a kit imádtak, a ki büszke volt és sze¬ kocsik egymásba csapódtak, megindultak és
Az asszony is erre gondolt. Hogy itt, távol rény, már nem tud szólni és parancsolni, ha
egyszerre csak észrevétlenül megszakad egy jön a kalauz, megállítja a vonatot, s azt messze elkanyarodtak. A város intett a távo¬
zóknak, a tornyocskák ablakaiban fehérarczú
élet A vonat vágtat s egyik fülkéjében egy mondja, hogy a halottnak ki kell szállnia.
lányok lengették zsebkendőiket, s a város fö¬
megszakadt szivet s egy kiégett agyvelőt visz
- Hát igazán nem élsz? - - mondta most lött szálló selyemfátylak hirtelen vérvörösek
magával, nem áll meg egy pillanatra sem, hangosan. — Élj, élj ! Élned kell. Még hazáig
mintha csak valami névtelen vándor halt volna élned k e l l . . . Majd zúgnak a harangok, s lettek, a hogy a nap beléjük szőtte megtört
éhen az árokban, a kihez semmi köze se néki, búsan lengenek a fekete zászlók s meghatott sugarait
ee azoknak, a kiket magával visz.
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Mikor e sorokat írjuk, még nem tört ki a
háború, de minden arra vall, hogy a szerb
mozgósítás nem lesz puszta demonstráczió.
Hétfőn a szkupstina egyelőre három hónapi
moratóriumot rendelt el, illetve a vonatkozó
javaslatot első olvasásban elfogadta. Az itteni
közönség még a szombati trónbeszéd és az
arra adott válaszfölirat hatása alatt áll. Péter
király teljes katonai díszben, két fia és pará¬
désan öltözött minisztereinek kíséretében sze¬
mélyesen nyitotta meg szombaton délelőtt a
nemzeti tanácsgyülés — narodna szkupstina —
rendkívüli ülésszakát. Nehezen lépkedett föl a
képviselőház elnöki emelvényére, de ott az¬
után eléggé csengő hangon fejtette ki, hogy
mivel a török kormány nem hajlandó a szláv
alattvalói érdekében követelt reformokat vég¬
bevinni, a balkáni keresztény államoknak nem
lehetett mást tenni, mint mozgósítani. A kép¬
viselőház válaszirata nem csak mindenben
helyeselte a trónbeszéd álláspontját, de sőt
az ország minden erejét fölajánlotta a szláv
testvérek fegyveres fölszabadítására s ez irányú
fejtegetéseit a következő jellemző éltetésekkel
végezte :
- Éljen Péter király és magas Háza! Éljen
a szerb hadsereg ! Éljen a szabad Balkán!
Hát bizony mindez komoly háborús készü¬
lődésre vall. Annál érdekesebb, hogy az utcza
lelkesedése e készülődésben jóformán semmi
részt sem vesz. A múlt héten még volt a vá¬
rosi főutczák egyik-másik részén egy kis demonstráczió. Diákok, mesterinasok kiabáló és
éneklő csapattá vergődtek egy kis félórára.
A fegyverbe szólított tartalékosok is rendez¬
tek egy-egy kis danolászó fölvonulást. Máiszombaton, a szkupstina ünnepélyes megnyi¬
tása, a király és a diplomácziai kar parádés
fölvonulása alig élénkítette meg az utczákat
s nemcsak hogy a forró délszláv lelkesedést
nem láttuk, de semmiféle lelkesedést sem.

A mozgósítás bizony nagyon lehütö, sőt
elkeserítő a legtöbb emberre nézve. Az ötven
éves korig terjedő hadi szolgálat folytán alig
van család, a melyet közvetetlenül nem érin¬
tett volna. Se az asszonyoknak, se a leányok¬
nak és fiúknak nincs kedvük az utczára menni.
Persze az öregeknek, a kikre a férfiak mun¬
kája maradt, még kevesebb. Az otthon maradtakat a kereső kezek eltávozása épen úgy
nyomja, mint az apa, férj, testvér jövő sorsá¬
nak koczkázatos volta.
Az idő erősen hűvös és esős. Szinte rósz
ránézni az itt-ott látható, a belgrád melletti
táborban pedig elég nagy számmal összegyűlt
már beöltözött csapatokra. Ugyancsak vékonyra
kopott gúnyában állják az esőt, hideget. Hát
még hogy lesz később, a hadi táborozásban ?
Maga a szerb főváros ezen a héten inkább
kihaltnak látszik már. Az ország belsejében a
vasúti személy- és áruforgalom megszűnt. Az
itteni lakosság egy jó része távolabb eső sá¬
torokba és laktanyákba ment, a vidéki publi¬
kum pedig hiányzik. Felőlünk is csak egy esti
gyors és egy reggeli személyvonatot fogad el
a belgrádi vasúti állomás. A telefon mindig
el van foglalva, a táviratokat csak napok
múlva expediálják. A levélposta is sokáig vár
az elküldésre. A villanyos alig jár és így is
csak hevenyében fogott kocsivezetőkkel. A leg¬
nagyobb szomorúsága pedig az itt maradiak¬
nak, hogy az utczarendezés munkája is csak
alig-alig halad.
Egy év óta, a mióta tudniillik Belgrád város
megkapta a harmincz milliós kölcsönét, föl
vannak forgatva az utczák. A Kalemegdánról
a Terazijére,& város főterére és tovább vezető
útvonalat, melynek három főrésze: a Knyáz
Michajlova ulica, a Terazije és a Kraly
Milánóvá ulica, burkolják. De hat hó alatt
csak a Terazijéig sikerült lerakni a gyengén
impregnált fenyőfa-koczkákat. Sok helyütt még
tátong a mély árok, a melybe a vízvezetéki
csöveket és a villamos drótokat rakják. A mellékutczákat egyik felükön mély árok, másik

SOROZÁSRA VÁRÓ TÖMEG BELGRÁD EGYIK UTCZAJÁBAN.
K A T O N Á K . -Herman Lipot rajzai

felükön földhányás foglalja el. Most ki tudja,
mikor jönnek megint jobb állapotba ? Belgrád
serényen indult szépülése és modernizálódása
megakadni látszik.
A fő útvonalon több szép nagy ház épült.
Fölhúzlak a királyi palota, a konak másik
szárnyát is. A város leghatalmasabb épülete,
a lioszszija biztosító-társaság palotája új ruhát
kapott. Épül a szkupstina új palotája és több
magánház, a melyek új képet adnak majd az
eddig kisvárosi jellegű szerb fővárosnak. De
mikor ? Az imént megindult közgazdasági ha¬
ladást bizony meg fogja akasztani a háború.
És az új Belgrád teljes kiépülése bizonytalan
időre halad.
Bizony ezer meg ezer oka volna rá a szer¬
beknek, .hogy ne kezdjenek háborút. De az
ilyesmikkel a szerbek előtt kár előhozakodni.
Sértődve, ellenségesen néznek az aggodalmas¬
kodóra s nem értik, hogy nem tarthatja va¬
laki a háborút szükségesnek, Szerbiára haszon¬
nal járónak és föltétlen győzelmet hozónak.
Egyelőre nincs a ki megőrölje a búzát, meg¬
süsse és kihordja a kenyeret. Rohamosan drá¬
gul minden élelmiszer. De mindent kárpótol
majd, ha a törökországi szerb testvérek föl¬
szabadulnak és meglesz a nagy Szerbia. Erről
rendíthetlen meggyőződéssel irnak a szerb
újságok és beszélnek az intelligens szerbek.
Hogy otthon, a nyilvánosságtól elvonulva,
ugyanígy gondolkoznak és beszélnek-e, más
kérdés. Egyelőre mindnyájan, a suszterinastól
a királyig örülnek a nagy fölfordulásnak, a
mit a kis balkáni államok ráhoztak a vén
Európára és szorgalmasan betűzik, hogy mit
irnak róluk a külföldi újságok.
Ma Belgrád az. épülőfélben levő utczák és
házak, s vérmes reménységek városa. De már
sokan vannak falai között, a kik féltik a há¬
borútól az építések befejezését és félnek, hogy
kárrá és siralommá is változhatik a sok szép
reménykedés.
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eddigi működésem súlypontját a régi ereklyék
gyűjtésére
kellett fektetni, - - a mit kedvezőt¬
Dr. TÖRÖK AURÉL.
len körülményeim között tőlem telhetőleg meg
1812—1912.
is tettem. De mert minden igyekezetem da¬
czára is, a különböző alkalmakkor - - más
A magyar tudományos világ egyik leglelke¬
czélból történt ásatásoknál — napfényre került
sebb harczosát, a külföld tudományossága ál¬
ereklyéknek csakis elenyésző százaléka jutha¬
tal is nagyra becsült, valóban európai tekin¬
tott múzeumom birtokába és mert épen a leg¬
télyű ember-búvárát vesztette el Török Aurél¬
becsesebb és legtipikusabb ereklyék nemcsak
ban. Meghalt messze idegenben, váratlanul,
csekély számban, de romlott állapotban is ju¬
búcsú nélkül épen akkor, a midőn Genfben a
tottak birtokomba; egyszerűen kötelességem¬
nemzetközi embertani és régészeti kongresszu¬
nek kell tartanom hazám értelmiségének son a magyar névnek, a magyar tudományos¬
és első sorban Tudományos Akadémiánknak
ságnak ujabb dicsőséget készült szerezni.
figyelmét - - é felette fontos ügy előmozdítá¬
Mindig nagy csapás az reánk magjar népre,
sára felhívni - - mert ha ez így folytatódik
ha elveszítjük egy-egy értékes emberünket, ki
még néhány évtizeden át, majd nem lesz
egész életét a nemzeti Géniusz szolgálatában
többé mit keresnünk régi elődeinktől ! Hisz
löltötte. Még sokkalta nagyobb azonban vesz¬
épen a fentebbiekben adtam elő, hogy a ki¬
teségünk akkor, ha oly hazánkfiától kell örök
rályi testereklyék körül is mennyi immár
búcsút vennünk, ki nemcsak idehaza alkotott
pótolhatatlan
mulasztást követtünk el !
nagyot, de a művelt nyugat elismerését is ki¬
Bél Mátyásnak, a századunk elején föllépett
vívta s a magyar névnek soha nem múló di¬
névtelen írónknak (<iHazaiTudósítások» 180<>-iki
csőséget szerzett. Ilyen csatákra, ilyen harczoévfolyam), Jankovich Miklósnak és Szvorényi
sokra van nekünk szükségünk.
Józsefnek a feljajdulása elődeink ereklyéi iránt
De legyünk őszinték. Mi életében nem is
való hidegségünk, gondatlanságunk és hanyag¬
ismertük igazán Töröl; Aurélt s főleg nem
ságunk
felett - - még ma is fülünkbe cseng,
méltányokuk, nem támogattuk munkásságát.
mert az elkövetett hibák miatt-kínosan kell
A külföld jobban ismerte, jobban is méltá¬
ereznünk amaz igazságot: «0h, magyar! nem
nyolta.
mondhatná akkor néked bizonyára pirulás nél¬
Pozsonyban született 1842 február 13-án.
kül az idegen gúnyolód, hogy vad, durva,
Atyja Ponori Thewrewk József orvos, s anyja
tudatlan és a szép-mesterségekben járatlan
Ax Magdolna volt. Szülei igen gondos nevel¬
voltál!!!*
tetésben és sokoldalú kiképzésben részesítet¬
ték. Gymnáziumi tanulmányait Pesten, az or¬
Török Aurél nem alapított iskolát, de nem
TÖRÖK AURÉL I I I . BÉLA KIRÁLY KOPONYÁJÁVAL
vosi tanfolyamot pedig Bécsben végezte. Máiis alapíthatott. Egyrészt nem részesült a kellő
KEZÉBEN.
egyetemi hallgató korában kivált társai közül
támogatásban, másrészt minden erejét és idejét
tehetségével s a tudományok iránt való lelke¬
kitűzött czélja minél teljesebb megvalósítására
sedésével, 18t>7-ben Jendrassik tanár mellé nevét igazán halhatatlanná a magyar tudomá¬ szentelte. S czélját el is érte. Oly gazdag
került a budapesti egyetem élettani intézeté¬ nyosság történetében, hogy hangya szorgal¬ múzeumot alapított, melyre irigykedve tekint
hez, hol mint tanársegéd 18(i!)-ig működött, mával, kitartó lelkesedéssel és lelkesítésével a külföld tudományossága. A budapesti tudo¬
a mikor is a kolozsvári orvos-sebészi akadé¬ rövid 3 évtized alatt létre hozta a budapesti mány-egyetem embertani intézetében és mú¬
miához neveztetett ki az elméleti orvostan tudomány-egy etem Embertani Múzeum-át; azt zeumában ma körülbelül 10,000 darab külön¬
rendes tanárává. 187iá-ben a kolozsvári egye¬ a múzeumot, mely tudományos anyagának böző korú és fajú emberi koponya, közel ezer
tem nyilvános rendes tanára lett és mint ilyen gazdagsága tekintetében a külföld leghíresebb darab hazai csontváz s körülbelül 20,000 da¬
1872—78-ig az élettant és szövettant, Í878— ember-búvárainak
a minők Waldeyer, rab különálló csontváz-rész van felhalmozva.
*l-JK pedig a leíró és tájboncztant adta elő. Eanke, Martin, Kollmann, Lehmann Nitsche, Ehhez járul még az értékes arczképgyűjtemény,
IN/N-ban a párisi világtárlat látogatása alkal¬ Giuffridda Euggieri, Buschan stb. - - szavai a nagy anthropologiai szakkönyvtár s a rend¬
mával a modern antbropologia atya-mesteré¬ szerint elsőrangú helyet foglal el Európa kívül értékes mérőeszköz-gyűjtemény, melynek
nek, Broca Pálnak hatása alatt lett anthropo- embertani múzeumai között.
legnagyobb része Török Aurélnak saját talál¬
logussá. Hazajővén, teljes erejével az ember¬
Sokan szemére vetették Török Aurélnak, mánya, s melyekért az egész nyugati tudomá¬
tan tanulmányozásához látott. Majd 1880-ban
hogy a magyar faj embertani kutatásával ke¬ nyosság teljes elismerését fejezte ki.
a kormány Parisba küldte, hol egy évig Broca
veset foglalkozott s a magyar típusok kérdé¬
Micsoda tudományos kincs mindez fajunk
intézetében dolgozott s 1881 őszén Trefort a
sét nem oldotta meg. De elfelejtik, hogy épen jövő
immár elhalaszthatatlan - - ember¬
budapesti tudomány-egyetemen akkor felállí¬
a magyar faj anthropologiai kutatása szem¬ tani vizsgálatai számára. Az embertani múzeum
tott embertani tanszékre nevezte ki, melyen
pontjából micsoda óriási tudományos értéket évtizedeken át a magyar fajra vonatkozó búvár¬
haláláig működött.
képvisel ama múzeum, melyet 30 évi lelkes latoknak kiapadhatatlan forrása lesz.
Torok Aurél egész élete ezzel az egy szóval gyűjtése által a semmiből megteremtett. E kér¬
De sajnos, mi még nem okultunk eléggé.
jellemezhető a leghűebben: dolgozóit. A tudo¬ désben különben beszéljenek az ő saját szavai,
Még ma sem tudjuk megbecsülni azt, a mi a
mányos munka volt egyetlen szenvedélye, melyeket III. Béla királyunk csontereklyéirő)
mienk. A budapesti tudomány-egyetem ember¬
melyben nem ismert sem határt, sem mérté¬ irott szép tanulmányában olvashatunk:
tani intézete és múzeuma anyagi javadalma¬
ket. A mig ereje.teljében volt, dolgozott kora
«A feladat kettős irányú. Egyfelől a mai
reggeltől késő éjjelig szakadatlanul. Sőt dol¬ élő magyarságnak nagy szabásban való em¬ zásának és tudományos személyzetének elég¬
gozott akkor is, a mikor már beteg volt, a bertani megvizsgálása h'szen kötelességünk, a telensége következtében nemcsak kellő tudo¬
mikor pihennie kellett volna. A szakadatlan minek kivitelére az eszközöket a kormánynak mányos munkásságot nem fejthetett ki, de a
munka őrölte meg idegrendszerét s ásta alá kell előteremtenie ; a mennyiben kizárólag e még ehhez járuló helyszűke miatt a már
testi egészségét. Hogy mily rengeteget dolgo¬ czélra úgy a működő személyeket, mind pe¬ meglevő s magánosok ajándéka által mind
zott, azt csak az tudja megérteni és igazán dig az anyagi segédeszközöket illetőleg kellően gazdagabbá váló gyűjtemény-anyagot sem ké¬
méltányolni, a ki tudományos munkáit, me¬ berendezett országos intézetet kell felállítani. pes kellően gondozni és tanulmányozni, úgy
lyek valóságos kis könyvtárt tesznek ki, kissé («A társadalomnak legbecsesebb anyaga az hogy a megbecsülhetetlen gyűjtemény-anyag
túlnyomó része pinczében és padláson ládák¬
közelebbről ismeri.
ember» lévén, mint boldogult emlékű trón¬ ban összezsúfolva hever s a folytonos pusztu¬
Nem e helyre tartozik munkáinak ismerte¬ örökösünk monda, úgy hiszem, hogy hazánk
lásnak van kitéve, a mit a múzeumot gyakran
tése. Csak egyet említek meg. Mikor 1881-ben emberanyagát vizsgáló országos embertani in¬
néhai kultuszminiszterünk, Trefort Ágoston tézetnek a felállítása elodázhatatlan szüksé¬ látogató külföldi tudósok fejcsóválással és a
•t a budapesti egyetem embertani tanszékére get képez - - s így tehát az ilyen intézetnek legnagyobb megütközéssel vesznek tudomásul.
kinevezte, «Anthropologiai Füzetek* czímmel nagyobb költségeitől sem szabad az államnak A mily büszkeségünk a múzeum páratlan
irodalmi vállalatot indított meg, mely által, mellékes okokból \isizariadnia.) Másfelől pedig gazdagsága, ép oly szégyenünk annak mostoha
mint az előszóban irja «a modern irányú a régi emberereklyéket kell sokkal nagyobb állapota.
Török Aurél az «Anthropologiai Fűzetek"
antbropologiai buvárlat tárgyát s annak kul¬ arányban és sokkal gondosabban gyűjtenünk,
első
kötetét e szavakkal fejezi b e : «Uraim,
turális nagy jelentőségét a hazai müveit kö¬ mint ez eddig történt és mint ez eddig lehet¬
zönség figyelmébe ajánlani, kívánta. S a nép¬ séges volt. (Nem volna szabad egyetlen egy édes véreim ! mikor a Budadesten felállítandó
szerű nyelven, élvezetesen megirott első füzet¬ régi telep emberereklyéinek elpusztulniuk, a legelső anthropologiai múzeum és intézet fel¬
ből csak l - 2 példány kelt el, a többit úgy mint ez naponként az ország minden részé¬ állításáról van szó ; egy országos, egy nem¬
osztogatta később tanítványainak, nagy része ben a különböző földmunkálatok alkalmával zeti ügyről van szó, a mely ügy körül buzpedig még ma is ott hever az Embertani történt
a mely elpusztulásokról utólag gólkodni illik minden lelkes magyarnak, a
magas kormány s az országgyűlés tagjaitól
Intézetben.-Csodálkozhatunk-e, ha ily szomorú
csak
akkor
értesülünk,
ha
netán
véletlenül
kezdve
a legutolsó honpolgárig!» Becsüljük
tapasztalatok után későbbi munkáit túlnyomórégiségeket is találtak a csontok mellett.)
meg Török Aurél emlékét azzal, hogy az ő
lag idegen nyelven jelentette meg ?
Az embertani intézetnek
a voltaképi lelkes három évtizedes munkássága által létre¬
Bármily értékesek is azonban Török Aurél
czéljához képest - - eddigi valóban sanyarú és hozott, tudományos szempontból, főleg pedig
tudományos munkái, melyek által a kraniololézengő állapota mellett, eem az egyik, sem a a magyar faj embertani kutatása szempontjá¬
gia reformátora lett s bármily becsülendő és
másik irányban kellő munkásságot nem lehe¬ ból kincseket érő s a külföld tudományossága
igyeredményü volt az embertani tudományok
tett kifejteni. A két rossz közül a kisebbiket által is valóban irigyelt embertani intézetün¬
hazai megismertetésre és megkedveltetekére kellett választanom. És így, mert (kellő nagy
ket és múzeumunkat nemcsak továbbra is
ügy tudományos, mint népszerű előadásai által
személyzet hiányában) hazánk lakosságát nagy fentartjuk, hanem még gazdagabbá, még fé¬
ytett lelkes propagandája, mégsem ezek az
szabásban megvizsgálnom nem lehetett — nyesebbé tesszük.
' legfőbb erdemei. Török Aurél az által tette
e mulasztás bármikor pótolható lévén —
Dr. Bartucz Lajos.
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1. Egy hordókból összeállított tutaj elkészítése. — 2. Átkelés a hordó-tutajon. — 3. Átkelés sátorlapokból készült csónakon. — 4. Vizi járómű összealllitása sátorlapokból.
A 46. GYALOGEZRED HÍRSZERZŐ KÜLÖNÍTMÉNYÉNEK ÁTKELÉSI GYAKORLATAI A TISZÁN. — Brenner tesvérek fölvételei.

PÉTER ÉS VENDI.
Eegény. — Irta J. M. Barrie.
(Folytatás.)

Egy ökölcsapással ablakot : csináltak a falba,
nagy sárga leveleket tettek bele redőkül. De
honnan szedjenek rózsákat?
— Eózsát! — kiáltott Péter komoran.
Hamar növesztettek képzelt rózsákat, melyek
felkúsznak a falon.
Hát kis babákat?
Hogy Péter kis babákat ne rendeljen, siettek
nótába fogni.
A rózsák már bekukucskálnak,
De kis babákat nem adhatunk,
Hiszen tudod, Vendi mama,
Magunk is kis babák vagyunk.
Péter jónak találta ezt az ötletet és mindjárt
ki is jelentette, hogy ez az ő ötlete. A házikó
nagyon szép volt és Vendi bizonyára jól érezte
magát benne, ámbár ők természetesen most
már nem láthatták. Péter föl s alá járt, itt is,
ott is parancsolva valamit a ház befejezésére.
Sólyomszemét semmi sem kerülte el. Már
tökéletesen késznek látszott, mikor egyszerre
csak megszólalt:
- Nincs az ajtón kopogtató.
A fiúk nagyon el szegy élt ék magukat, de Tutlesz odaadta a czipője talpát s ebből pompás
ajtókopogtató lett.
Most már azt hitték, igazán tökéletesen kész
a ház.
Szó sincs róla.
- Nincs kéménye — mondta Péter. — Ok¬
vetlenül kell rá kémény.
— Kémény bizony kell - - mondta János
fontoskodva.
Péternek erre ötlete támadt. Lekapta János
fejéről a kalapot, átlyukasztotta a tetejét és
föltette a kalapot a háztetőre. A kicsi ház

annyira örült, hogy ilyen pompás kéményre
tett szert, hogy mintegy köszönetül azonnal
füst kezdett a kalapból kiszállani.
Most már igazán teljesen kész volt a ház.
Nem maradt más hátra, mint kopogtatni az
ajtaján.
- Valamennyien hozzátok rendbe magato¬
kat — intette a fiúkat Péter. - - Az első be¬
nyomás borzasztó fontos.
Örült, hogy nem kérdezte senki, mi az az
első benyomás, — valamennyien el voltak fog¬
lalva azzal, hogy rendbe szedték magukat.
Péter udvariasan kopogtatott és erre az erdő
elcsendesedett, nem hallatszott semmiféle hang,
kivéve a Tinker Bell hangját, a ki egy ágról
leskelődött és nyíltan csúfolódott velük.
A fiúk azt szerették volna tudni, hogy fog-e
valaki felelni a kopogtatásra? Ha hölgy felel,
milyen lesz ez a hölgy?
Az ajtó kinyílt és egy hölgy lépett ki belőle.
Vendi volt. Mindnyájan lekapták a kalapjukat.
Vendi kedves meglepetést mutatott, — a fiúk
épen azt remélték, hogy ezt fogja tenni.
- Hol vagyok? — kérdezte.
Természetesen Szleitli volt az első, a kinek
megjött a szava.
- Vendi úrnő — mondta hamar — a maga
számára építettük ezt a házat.
— Mondja, hogy tetszik, - - kiáltott Nibsz.
— Bájos kis házacska - - mondta Vendi.
Ezek voltak épen azok a szavak, a melyeket a
fiúk reméltek.
- Mi a maga gyermekei vagyunk, - - kiál¬
tották az ikrek.
Erre valamennyien térdre ereszkedtek és kar¬
jukat kitárva kiáltották:
- Oh Vendi úrnő, legyen az anyánk!
— Igazán ? — mondta \ 7 endi rajongva. — Ez
természetesen elhajoló dolog, de látjátok, hogy
én csak kis lány vagyok. Nincs az effélében
tapasztalatom.
- Az nem baj — mondta Péter, mintha ő
volna itt az egyetlen, a ki tudja a dolgokat,

holott épen ő volt, a ki a legkevésbbé tudta. Nekünk egy kedves anyás teremtésre van szük¬
ségünk.
- Jaj de j ó ! — mondta Vendi. - - Érzem,
hogy én épen ilyen vagyok.
- Igaz, igaz, — kiabálták a fiúk. — Láttuk
mi ezt mindjárt.
- Jól van hát — mondta Vendi. - - Meg¬
teszem, a mi telik tőlem. Gyertek be, rósz
gyerekek, biztosan vizes lett a lábatok! Mielőtt
az ágyba teszlek, lesz még időm befejezni a
Hamupipőke meséjét.
Bementek a fiúk; én nem tudom, hogyan
volt hely a számukra, de hát Nincsqrszágban
nagyon szorosra lehet összebújni. És követ¬
kezett a gyönyörteljes éjszakák elseje, melye¬
ket Vendivei töltöttek. Egywás után betakar¬
gatta őket a fák alatti lakásban levő nagy ágy¬
ban, ő maga azonban a saját kis házacskájá¬
ban aludt és Péter állt őrt a ház előtt kivont
karddal, mert odakinn hallani lehetett a kaló¬
zok dobogását és a farkasok préda után jártak.
A kis ház olyan kedvesnek látszott és olyan
biztosnak a sötétségben, a mint vidám fény
pislogott ki az ablakából s a kémény pompásan
füstölgött és Péter őrt állt a ház előtt. Kis idő
múlva elnyomta az álom és néhány garázda
tündér keresztül botlott rajta, a mikor valami
mulatságból mentek haza. Akármelyik más fiú¬
val ugyancsak elbántak volna, ha elállja az út¬
jukat, — Péternek csak megfricskázták az or¬
rát és odébb állottak.
VII. A földalatti ház.
Az első dolgok egyike, a miket Péter más¬
nap csinált, az volt, hogy hozzámérte Vendit,
Jánost és Mihályt a fa-odvakhoz. Hűk, a mint
emlékeznek, kigúnyolta a fiúkat, hogy mind¬
egyiküknek külön egy-egy odvas fa kell, — ez
azonban csak az ő tudatlanságát mutatta, mert
a ki nem illett bele jól a maga fájába, annak
ugyan bajos lett volna ki-be járni rajta, már
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pedig a fiúk közt nem volt kettő egyforma
nagyságú. A ki beleillett, az csak visszahúzta
a lélekzetét a fa tetején s csúszott lefelé, pon¬
tosan a kellő sebességgel; fölfelé menet pedig
váltakozva hol visszahúzta a lélekzetét, hol
meg kibocsátotta és így fölvergődött. Termé¬
szetesen, a ki ezt az eljárást jól begyakorolta,
az aztán tudta csinálni a nélkül, hogy gondolt
volna rá s ennél aztán nincs semmi kelle¬
mesebb.
Tehát az odúba bele kell illeni és Péter
hozzámér mindenkit a fájához, ép oly gondo¬
san, mintha új ruhára venne mértéket A kü¬
lönbség csak az, hogy a ruhát úgy csinálják,
hogy hozzáillik az emberhez, a fához ellenben
az embernek kell hozzáilleszkedni. Eendszerint
ez könnyen megy: az %mberen vagy sok a
ruha vagy kevés, de ha az ember kicsit köpczös vagy a fa szabálytalan alakú, akkor Péter
csinál valamit az emberrel, hogy beleilleszked¬
jen. A ki egyszer beleillik, annak nagyon vi¬
gyázni kell, hogy tovább is beleilljen s ez, a

mint Vendi nagy örömmel, vette észre, pompás
kondiczióban tartja meg az egész családot.
Vendi és Mihály az első próbára beleillettek
a fájukba, Jánost azonban kissé át kellett ala¬
kítani.
Néhány napi gyakorlat után olyan vígan
tudtak le-fel járni, mint a vödör a kútban. És
mennyire megszerették földalatti lakásukat,
különösen Vendi! Egyetlen nagy szobából ál¬
lott, a hogy minden háznak állnia kellene; a
padlójában gilisztákat lehetett áskálni, ha az
ember halászni akart menni és kedves szinű
vastag gombák nőttek benne, a melyeket székekül használtak. A szoba közepén egy Nincsfa
akart nőni, de ők mindennap lefürészelték a
törzsét .a padló szintjéig. Az esti teázás idejére
ez a fa körülbelül két láb magasra nő; akkor
aztán a tetejére rátesznek egy ajtót és kész az
asztal. A mint aztán eltakarítanak az asztalról,
megint lefűrészelik a fatörzset és megint több
hely van játékra. Volt a szobában egy óriási
tűzhely is, a mely körülfogta jóformán az egész

szobát; Vendi köteleket aggatott fel mellette,
melyeket háncsból csináltak. Ezekre akasztotta
száradni a mosott ruhát. Az ágy fel volt hajtva
napközben a falra, estére lebocsátották és ek¬
kor betöltötte a fél szobát. Ebben aludtak
Mihály kivételével az összes fiúk, összeszorulva,
mint a szardiniák a dobozban. Szigorú szabály
volt, hogy nem szabad megfordulni, csak ha
előbb jelt adott az ember. Ilyenkor valamenynyien egyszerre fordultak meg. Mihály is meg
tudta volna ezt szokni, de Vendinek kisbaba
kellett s ő volt a legkisebb, - - hiszen tetszik
tudni, milyenek a nők, — a dolognak az lett a
vége, hogy Mihálynak egy felfüggesztett kosár¬
ban kellett aludni.
Az egész lakás egyszerű volt és kezdetleges,
kissé hasonlított ahhoz a lakáshoz, a milyet a
medvebocsok csinálnának maguknak a föld alatt
hasonló körülmények között. De volt még egy
fülke is a falban, akkora, mint egy kalitka, ez volt Tinker Bell magánlakosztálya. Egy kicsi
függönynyel lehetett elválasztani a lakás többi
részeitől; Tink, a ki nagyon finnyás volt, min¬
dig behúzta ezt a függönyt, mikor öltözött
vagy vetkőzött. Még egy felnőtt nőnek sem le¬
hetett ennél pompásabb budoárja és háló¬
szobája egy darabban. Tink nagyon meg is
vetette a ház többi részét, a mint az elkerül¬
hetetlen is volt s a szobája, bár igen szép volt,
kissé affektáltnak tűnt fel, mindig olyasvalakire
emlékeztetett, a ki állandóan fenn hordja az
orrát.
Azthiszem,Vendi mindezt nagyon elragadónak
találta, mert azok a csintalan fiúk nagyon sok
tenni valót adtak neki. Egész napok elteltek, hogy
alig került föl a napvilágra, legfeljebb kötéssel
a kezében. A főzés, elhihetik, elég gondot oko¬
zott nekik. Főeledelük volt a pörkölt kenyérfagyümölcs, yamgyökér, kókuszdió, marnej-alma,
banána, - - de azt sohasem lehetett tudni,
valóságos ebéd lesz-e vagy képzelt ebéd, mert
ez mindig Péter hangulatától függött. Ö tudott
enni, valóságosan enni, mikor erre került a
sor, de nem tudott annyit tömni magába, hogy
jóllakjon, a mit a gyerekek minden másnál
jobban szeretnek. Ezután már csak az követ¬
kezik, hogy beszélni lehessen róla. Péternél a
képzelődés annyira egy volt a valósággal, hogy
egy-egy képzelt ebéd után szemlátomást meggömbölyödött. A többiekre ez bajos volt, de ha
az ember be tudta Péternek bizonyítani, hogy
kezd kisoványodni az odvas fájából, akkor en¬
gedte, hadd tömje tele magát.
Vendi legjobban akkor szeretett varrni és
foltozni, mikor a fiúk már mind az ágyban
voltak. Akkor szavajárása szerint volt ideje
lélekzetét venni; új ruhákat varrt a fiúknak, a
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térdükre duplán vette a szövetet, mert vala¬
mennyien borzasztóan koptatták a ruhát a
térdükön.
Ha leült teli kosár stoppolni való harisnyája
elé, a melyek közt egy se volt, a melynek ne
lett volna lyukas a sarka, égnek emelte karját
és felkiáltott:
- Szent Isten, néha szinte irigylem azt, a
ki vénleány maradt.
Az arcza sugárzott, mikor ezt mondta.
Emlékeznek a Vendi kedves farkasára. Ez
nagyon hamar megtudta, hogy úrnője itt van a
szigeten, fölkereste és egymás karjaiba rohan¬
tak. Ezóta a farkas elkísérte Vendit mindenhova.
A mint az idő múlt, gondolt-e szeretett szü¬
leire, a kiket elhagyott? Ez kissé nehéz kérdés,
mert teljesen lehetetlen megmondani, hogy
múlik az idő Nincsországban, a hol holdak és
napok szerint mérik és mindegyikből nagyon
sokkal több van, mint a szárazföldön. De attól
tartok, Vendi nem sokat búsult apja meg anyja
után; föltétlenül bizott benne, hogy az ablakot
mindig nyitva tartják, hogy ők visszarepülhes¬
senek s ez teljesen megadta a lelki nyugalmát.
Csak az zavarta néha, hogy János csak homá¬
lyosan kezdett emlékezni szüleire, mintha csak
úgy ismerte volna valamikor őket, Mihály pedig
kezdte azt hinni, hogy csakugyan Vendi az
anyja. Ezek a dolgok bántották néha és azzal
a nemes elhatározással, hogy teljesíti köteles¬
ségét, igyekezett megrögzíteni bönnük a régi
élet emlékét azzal, hogy Írásbeli feladatokat
adott fel nekik róla, lehetőleg hasonlókat azok¬
hoz, melyeket neki kellett csinálni az iskolá¬
ban. A többi fiúk ezt borzasztó érdekesnek
lalálták és minden áron részt akartak venni a
dologban, palatáblákat csináltak maguknak, az
asztal köré ültek és keményen gondolkoztak
azokon a kérdéseken, melyeket ő egy másik
palatáblára irt és kézről-kézre adott nekik.
A legközönségesebb kérdések voltak. Milyen
szinű a mama szeme? Melyik nagyobb, apa-e
vagy mama ? Barna-e a mama vagy szőke ?
Feleljetek ezekre a kérdésekre, ha tudtok. Az¬
tán : írjatok legalább is 40 szóból álló feladatot
arról, hogy mikép töltöttem legutóbbi vakácziómat. Vagy: hasonlítsátok össze apa és
anya jellemét. Vagy: 1., Írjátok le a mama ne¬
vetését; 2., Írjátok le apa nevetését; 3., írjátok
le a mama estélyi ruháját; 4., Írjátok le Nana
vaczkát és annak lakóját.
Ezek mind nagyon köznapi kérdések voltak
és a ki nem tudott rájuk megfelelni, az keresz¬
téit kapott. Egyenesen rémületes volt, hogy
Jánosnak mennyi keresztje volt. Az a fiú, a ki
minden kérdésre megfelelt, természetesen Szleitli volt és senkinek se volt nálánál több re¬
ménye, hogy ő lesz az első. A feleletei azon¬
ban teljesen nevetségesek voltak s a vége az
lett, hogy utolsó lett belőle, a mi bizony szo¬
morú dolog.
Péter nem vett részt a versenyben. Először
is ő megvetett minden anyát Vendi kivételével,
másodszor pedig ő volt az egyedüli fiú a szige¬
ten, a ki nem tudott sem olvasni, sem írni,
egyetlen szót sem. Az efféle dolgoknak ő ma¬
gasan fölötte állott.
Máskülönben a kérdések mind múlt időben
voltak fogalmazva. «Mi voltra színe anya sze¬
mének» és így tovább. A mint látni tetszik,
Vendi is kezdett felejteni.
Kalandok természetesen, mint látni fogjuk,
mindennap akadtak. Ebben az időben Péter,
Vendi segítségével feltalált egy új játékot, a
mely roppantul tetszett neki, míg egyszerre
csak elvesztette iránta való érdeklődését. A mint
önök is jól tudják, ez rendszerint úgy volt az
ő játékaival. A játék abban állott, hogy úgy
tett, mintha nem volna semmiféle kaland,
vagyis azt tette, a mit János és Mihály tett
egész életében : üldögélt a székeken, labdázott,
dulakodott a fiúkkal, elment sétálni és vissza¬
jött a nélkül, hogy csak egy medvét is megölt
volna. Látni Pétert, a mint ül a széken és nem
csinál semmit, nagyszerű látvány volt; ilyen¬
kor akarva, nem akarva ünnepélyes arczpt
vágott. Csendesen ülni neki roppant komikus
dolog volt. Azzal dicsekedett, hogy az egész¬
sége kedvéért jár sétálni. Néhány napig ez
volt neki a legújszerűbb kaland; Jánosnak és
Mihálynak úgy kellett tenni, mintha nekik is
nagyon tetszenék, mert különben szigorúan
bánt volna velük.
.Gyakran egyedül ment ki és mikor hazatért.
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az ember sohasem volt biztos benne, volt-e
valami kalandja vagy sem. Oly könnyen el
tudta felejteni, hogy egy szót se beszélt róla.
Aztán ha kiment az ember, megtalálta a hullát.
Máskor meg sokat bőszéit kalandjáról és mégse
lehetett megtalálni a hullát. Néha bekötött
fejjel jött haza kószálásából, akkor aztán Vendi
turbékolt fölötte, megmosdatta a fejét lágy¬
meleg vízzel, mialatt ő megdöbbentő mesét
mondott neki. Vendi azonban sohasem volt
vele tisztában, mondom. Volt azonban nagyon
sok kaland, a melyekről tudta, hogy igazak,
mert hiszen maga is résztvett bennük és még
több volt, a mely részben igaz volt, mert a
többi fiúk is részt vettek benne és azt mondták,
hogy egészen igaz. Leírni ezeket a^ kalandokat,
ahhoz akkora könyv kellene, mint a latin szó¬
tár, így tehát csak annyit tehetünk, hogy el¬
mondunk egyet példaképen. Csak az a nehéz,
hogy melyiket válas/szuk ki. Válaszszuk a rézbőrüekkel való csetepatét? Véres eset volt és
annyival is érdekesebb, mert Péter egy külö¬
nösségét mutatta, a mely abban állott, hogy a
csata közepében néha átallott a másik pártra.
Ebben az esetben, mikor a győzelem még in¬
gadozott, hol ide fordulva, hol oda, elkiáltotta
magát: «Ma én rézbőrü vagyok, mi vagy te,
Tutlesz?i) Tutlesz erre azt felelte: «Kézbőrű.
Hát te mi vagy Nibsz?» Nibsz azt felelte:
((Eézbőrű. Mi vagy te, iker?» És így tovább.
Ez persze a csata végét jelentette volna, ha a
rézbőrűek, a kiknek megtetszett Péter módszere,
el nem határozták volna, hogy most az egyszer
elveszett fiúk lesznek, így tehát a harcz tovább
folyt, hevesebben, mint valaha.
Ennek a kalandnak rendkívüli eredménye az
volt, hogy . . . de hiszen még el se határoztuk
magunkat, hogy épen ezt a kalandot fogjuk el¬
beszélni. Talán ennél is jobb volna a rézbőrűek
éjjeli támadása a föld alatti ház ellen, a mikor
néhányan közülük beleakadtak az odvas fákba
és úgy kellett őket kihúzni, mint a dugót. Vagy
elmondhatnék, hogyan mentette meg Péter Tig¬

ris Lili életét a hableányok szigetén s hogy
tette ezzel szövetségesévé.
Beszélhetnénk még a kalácsról, melyet a
kalózok a fentebb leirt módon sütöttek, hogy
a fiúk megegyék és belepusztuljanak és hogy
tették ki hol az egyik ravaszul kieszelt helyre,
hol a másikra, de Vendi mindig kikapta a fiúk
kezéből, úgy hogy idővel elvesztette izletességét,
olyan keményre száradt mint a kő. Ekkor az¬
tán diszkosznak használták és Hűk egyszer
keresztül bukott rajta éjszaka.
Avagy beszéljünk-e azokról a madarakról,
melyek Péternek barátai voltak, különösképpen
a Nincsmadárról, a mely a lagúna felett álló
fában fészkelt. Elmondjuk, hogy esett a fészke
a vízbe és a madár még mindig benne ült a
tojásain, Péter pedig elrendelte, hogy nem
szabad bántani. Ez igen csinos történet és a
vége megmutatja, hogy milyen hálás tud lenni
egy madár. De ha el akarjuk mondani, akkor
el kell mondani a lagúna egész történetét, a
mi persze annyi volna, hogy két kalandot be¬
szélünk el egy helyett. Eövidebb és ép oly iz¬
galmas történet volt Tinker Bell kísérlete né¬
hány kóbor tündér segítségével, hogy Vendit
álmában egy nagy úszó levélen elküldje a
szárazföldre. Szerencsére a levél alámerült és
Vendi fölébredt, abban a hiszemben, hogy most
fürdés ideje van. így hát visszaúszott. Vagy
talán választhatnék Péter szembeszállását az
oroszlánokkal, mikor kört húzott maga köré
íj javai és megtiltotta nekik, hogy ezen a körön
átlépjenek. Óraszámra várt, mialatt a többi fiúk
és Vendi a lélekzetüket elfojtva lesték egy fá¬
ról és egyetlen oroszlán nem merte elfogadni
a kihívást.
Melyiket válaszszuk ezek közül a kalandok
közül? Legjobb lesz, ha sorsot húzunk.
íme, hát sorsot húztam és a lagúna nyert.
Szinte azt kívánnám, hogy vajba inkább a réz¬
bőrűek csatája vagy a Tink falevele nyert volna.
Dehát most már csak térjünk át a lagunára.
(Folytatása következik.)
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kozottsággal ismerteti műveinek kiadásait és a
reá vonatkozó irodalmat
A «Budapesti Szemle» most megjelent októberi
Pascal gondolatai. A XVII. századi misztikus füzetébe Szabó Jenő Ír czikket Tisza Kálmán
gondolkodás legmélyebb és emberileg is legmeg- vasúti politikájáról, Haraszti Gyula a Shakespeare
ragadóbb mestere, Pascal, nagyon kevéssé volt korabeli franczia drámaíróknál található Shakespeare]
eildigelé a magyar olvasó számára hozzáférhető. témákról értekezik Prím Gyula ázsiai utazásának
Egyetlen műve sem volt lefordítva és mindössze tapasztalatai és megfigyelései alapján a pamiroiMedvcczky Frigyes Pascal tanulmányai próbáltak ról ir érdekes és tanulságos dolgokat. Lcsery Lajos
mintegy két évvel ezelőtt érdeklődést kelteni iránta. folytatja a Szegény emberről szóló czikksorozatát,
A Filozófiai irók Iára, Alej-andei- Bernát és Bá- Voinovich Géza akadémiai székfoglalóját közli,
nóczi József vállalata, a melyet a magyar filozófiai mely Madách kisebb költeményeiről szól. Kemény
műveltség valóságos alapvetőjének kell tartani, Zsigmond Élet és ábránd czímű regénye. Ifj. Szász
most kísérli meg először, hogy ezt az érdeklődést Béla Horatius-fordításai adják a füzet szépirodalmi
magának Pascalnak szellemével ébressze fel és tartalmát. Yolland Artúr Tennysonról szóló czikke,
táplálja a mi közönségünkben is. Pascal leghí¬ a Szende rovatban Sebestyén Gyula közlése a
resebb és a filozófiában laikusok számára is leg¬ Folklóré Fellows Magyarországon czímmel s az
könnyebben hozzáférhető művét, a Gondoluíokal Értesítő rovat' könyvismertetései fejezik be a füzet
adja egy kötetben, nem teljes terjedelmében, ha¬ tartalmát. A Budapesti Szemlét Berzeviczy Albert
nem úgy összeválogatott szemelvényekkel, hogy az és Beöthy Zsolt közreműködésével Voinovich Géza
olvasó megközelítőleg teljes képet kapjon Pascal szerkeszti s a Franklin-Társulat adja ki ; előfizetési
gondolatvilágáról. Pascal mindenkor a legérdekesebb ára félévre 12 korona.
elmék egyike, lelki küzködése, mellyel az élet
legnagyobb és legmélyebb kérdéseit igyekezett
Panoptikum. Lakatos László, kit mint novellistát
magában tisztázni s feljutni a tudomány segít¬ lapunkból is ismer az olvasó, egy csapat ujságségével a minden dogmatikus korlátozástól és czikkét gyűjtötte össze egy füzetbe. Könnyű tollal
tekintély-uralomtól mentes hit magaslataira, úgy irt, friss riportok a budapesti élet egyes érdekes
hat ma is, mint egy eleven dráma, a mely egy vagy különös jelenségeiről, utazások, újságírói ki¬
ember gondolkodásában játszódik le. Ma mintha küldetések emlékeiből és megfigyeléseiből, vala¬
újra aktuálissá kezdene válni: a hit kérdései mennyinek megvan az alkalomszerűsége, de nem
erősebben nyugtalanítják a gondolkodó embereket, múltak el az alkalommal, a mely szülte őket, túl¬
mint valaha, a mai ember lelke, mely a pozitív emelkednek rajta, mert olyan életjelenségeket raj¬
tudományon nevelkedett, de nem kapta meg tőle zolnak, a melyek állandók. Az újságírónak az az
a legtöbb meghasonlást okozó kérdésekre a feleletet, állapota nyilvánul bennük, mikor átmenetet keres
vágyakozva fordul a hit menedéke felé, a hol az irodalomba, újságírói munkáját irodalmilag oldja
megoldásokat remél arra, a mit más utakon meg¬ meg. így válik a riport, ez a specziálisan újság¬
oldhatatlannak talált. Korunk legdivatosabb filo¬ írói forma is irodalmi formává, azzá, a mit ere¬
zófiai iránya, a Bergson iskolája, bizonyos tekin¬ detileg tulajdonképen tárczának neveztek, a míg tetben Pascalra támaszkodik s kivált Franczia- kivált nálunk - - a tárczának ezt a formáját ki
országban mindennap látni a bizonyítékait, hogy nem szorította a novella. Az iró líráján átsziirőPascal újra elevenen ható író lett. Talán nálunk dött megfigyelések, melyek valami adott alkalom¬
is azzá lesz most, annál is inkább, mert igen jó ból keletkeztek, — ez tulajdonképen az ilyen tárfordításban, gondos tájékoztató vezetése mellett czáknak a tartalma. Lakatos László kitűnő újság¬
kerül közönségünk elé. A fordító, dr. Nagy József, író, nagyon jól érti mesterségének természetét:
fiatalabb filozófus nemzedékünk egyik máris figyel¬ mindig érdekes, friss és könnyed tud lenni és lát¬
met keltett, kiválóan képzett és önálló gondol¬ szatra jelentéktelen vagy mindennapi dolgoknak
kodású tagja, 'a Gondolatok bevezetéséül lefordí¬ széles perspektívákat tud adni, meglátja bennük a
totta Pascalnak egyik nevezetes tanulmányát a mások előtt elrejtett kapcsolatokat, - - újjá tudja
tekintélyről a filozófiában, a könyv végére pedig őket tenni. Alaphangja a leggyakrabban az erős
a gondos magyarázó jegyzeteken kívül tömören intelligenczia érzelmessége, az irónia, néha szabad
összefoglaló, de hű képet nyújtó tanulmányt irt utat enged érzékenységének, máskor meg irodalmi
Pascalról; azok számára pedig, a kik itt elindulva formában publiczista húrokat penget. A legválto¬
tovább akarják tanulmányozni Pascalt, nagy tájé¬ zatosabb dolgokról szól, de mindenhez annyira
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csak közvet¬
lenül l Fe¬
kete, fehér
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és színes
K L35-től m-ként blúzok és ruhák számára, benn. és más
elvámolva a házhoz szállítva. Dús mintaküldemény benn.

Henneberg selyemgyáros, Zürich.

HALÁLOZÁSOK
Elhunytak a közelebbi napokban : Bereznai HANSEABL SÁKDOB valóságos belső titkos tanácsos, a
második osztályú vaskorona-rend tulajdonosa, a
Ferencz József-rend középkeresztese a csillaggal,
a negyvenéves szolgálati díszérem, az ötven- és
hatvanéves jubileumi érem tulajdonosa, tábornok

völgyi és Társa-féle) Budapest, IV., Sütő-utcza 6., fél¬
emelet. Tengerész Kató, Éva, Limonádé ezredes stb.'
Szolnok vármegye törvényhatósági bizottsági tagja, újdonságok már is közkézen forognak. Tájékoztatót
Szolnok város és Tiszaföldvár községi képviselő¬ ügy Budapestre mint vidékre ingyen.
\ villamos főzésről. A villamos főzés előnyei
testületének tagja, volt hevesmegyei aljegyző, 73
nálunk nem ismeretesek annyira mint a külföldön,
éves korában Zsófiahalmán. — KAPÁCSI DEZSŐ Heves¬ amennyiben ott előkelő házakban, elegáns vendéglők¬
megye nyűg. árvaszéki jegyzője, 74 éves korában bea és kávéházakban már nagyoa sok fűtőkészülék
Egerben. — Báró SZEGEDY-ENSCH SÁNDOR, a vas¬ van fölszerelve, mig nálunk jóllehet az egyéb fűtő¬
megyei Szegedy-báró-család sarja, 53 éves korában anyaggal szemben fennálló csekély különbözet számba
inkei birtokán. - - Dr. FEKETE GYULA kolozsvári sem jöhet, ezen készülékek csak ritkán használtatnak.
Ítélőtáblái volt bíró, Kolozsvárott. - - PAKÁNY PÁL, A villamos főzés és fűtés annyi sok előnnyel bir és
82 éves korában Maglódon. - - Idősb HOFFMANN az ily módon főzöt'. ételek annyival jobb izü, hogy
ezen körülmények flg elembevételével a főzőedények
JÓZSEF nyűg. tanító, 79 éves korában Magyarkani¬ beszerzési költségei és az áramfogyasztás csaknem el¬
zsán. — LŐBINTZI MENYHÉRT nyűg. telekkönyvvezető, enyésző csekély. A főző és fűtőkészülékek beszerzésé¬
vármegyei bizottsági tag, a római katholikus egy¬ nél azonban ajánlatos nagy elővigyázattal eljárni,
ház gondnoka, 69 éves korában Szamosujváron. —
mert az összes jogos kívánalmaknak csupán a
• Prometheus* készülékek, melyeknek kiválósága az
Dr. SÁPBAN DEZSŐ ügyvéd, a felsőborsodi református
egyházmegye ügyésze, Borsodmegye alügyésze, 47 egész világon el van ismerve, felel meg. Ezen készü¬
éves korában Edelényben. - - NESZNERA ALADÁR lékeket a Magyar Siemes-Sjickert .Művek r.-t. gyárt¬
és azok a Pozsanyi-ut 5. szám alatti raktárban
aradi állami fa- és fémipari szakiskolai főigazgató, ják
megtekinthetők.
Aradon.
Vezetéknélkttli lámpa. A legideálisabb vilá¬
Özv. WÜNDSZÁM SÁKDORNÉ, szül. Kekeroyits Kor¬ gítási eszköz a Wiktorin-lámpa. Saját érdekében kér¬
nélia, 82 éves korában Zomborban. — Özv. tah- jen dijt*lan ismertetést Wiktorin és Társától, Buda¬
vári és tarkeői TAHY FERDINÁNDÉ, szül. trocsányi pest, VIII., Baross-utcza 1.

és hadbíró, 69 éves korában Budapesten. - - Ne¬

mes SIMON GYULA nagybirtokos, Jász-Nagy-Kún-

ÖREGEM

iá mindig azt mondta, hogy szeplők elűzésére, valamint
finom, puha bűr és fehér teint elérésére és megóvására
nincs jobb szappan, mint a világhírű «Steckenpferd>
liliomtej-szappan. Védjegye • Steckenpferdi, készíti
• Bergmann & Co. czég Tetsohen a/E. — Kapható min¬
den gyógyszertár-, drogéria-, ülatszertár- s minden e
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 fillér. — Hasonló¬
képen csodálatosan beválik a Bergmann-féle iManerai
liliomtej-krém fehér és finom női kezek megóvá¬
sára, ennek tubusa 70 fillérért mindenütt kapható.

RÉTHY-féle pemetefű ciiikorkánál!

Gyermekeknek és felnőtteknek.

géknek, a fejlődésben
visszamaradt gyerme¬
keknek minden korban.
Elősegíti az izom- és
csontképződést, megóv
és e'ejet veszi, mint
semmi más szer, a hasmenésnek,ahányszékelésnek és a bélhurutnak.

5 kiló nj, JA fosztott, por¬
mentes E 9'60, 5 kiló jobb
K U-—,5 kiló fehér, pehelypuha, fosztott K 18—, 24—, B kiló hófehér, peheljpuha fosztott K 30.—, 36—, 42'—.=
piros igyKÉSZ
bniatból
jól meg—^————-^—^—^—^—
tó'ltvc,
l dunjha, vagy l derékul) 180 cm. hosszú, 116 <-m szeles K 10'—, 12'—,
ló'— én 18'—, i méter hosszú, 140 cm széles K 13—, 15'—, 18'— és
21'—, l fejyánkos 80 cm. hossza, 5S cm. széles K 3'—, 3'50 és *'—,
90 cm. hossza, 70 cm. széles K 4'50 és 5'50. Készítés minden tetszés
szerinti mt rétben is. 3 rétit szrmatraczok l igjra K i7'—, jobbik
K 33'—. Szétküdés utániét meett bi'rmentve 9 E-tól feljebb. Becserélés
és vissaküldós az postakölts 'g megtérítése eenében megengedve.
Sachsel Benedek, Liobes 6O. Pilsen mellett. (Csehország.

AGYAK

Vásárlásoknál azonban ligviuimk és halái'ozollin
Rélhy-félél kérjünk, mivel soklusionUlannlán/.at;nan.
Ai eredetinek jutádén darabján rajla van a R é t h y név.

l doboz ára 60 fill. Nagy doboz l kor.
Mindenütt kapható !

SZIVATTYÚT,
FECSKENDŐT

SCHMIDT ARANKA győri állami tanítóképző intézeti

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

CSOPOR BÉLÁNÉ, 53 éves korában Szombathelyen. —
PLIHÁL DEZSÖNÉ, szül. Czesner Auguszta, 49 éves

l cementtalazótégla-gyártó népek, cementfedöoaerép-gyártó gépek, betoniirtömb-gjártó
gépek. — Formák csatornázási-, vízveze¬
ték- és alagc.övek betoncölöpök, lépcső¬
fokok határkövek stb. gyártására. — K ő inzok, hengerművek, betonkeverők
padlóUpsajtólók.

Dr. GASPABY & Comp. 6ÉPGYÁBA
MARKR ANSTADT Lei pz ig mellett

K*fÍök gyárunkat meglátogatni.
tna. számú brosúra ingyen.

A
^f

»i H í r

EGYVELEG.

Ül ' *

* Bankjegymosó hivatal. Az amerikai kincstári
hivatal ezentúl kevesebb új bankjegyet nyomat,
mint eddig és e helyett a még jó, de piszkos bank¬
jegyeket — kimosatja. Az erre a czélra konstruált
mosógép naponkint 25,000 bankjegyet tisztít meg.

G/erTavallo^

Legolcsóbb fűtés. A hideg beálltá¬
val (egyszeri befütés mellett egész
télen át ég és a szobákban egyen¬
letes és kellemes a meleg).
::

kin a bora vassal
Hynienikus kiállítás 19O6. Leflmagasabban klÍU'ÍÍKi.1"0,81W£zer Jiyennélkedök, vérszegénvek
és labbadozók számara. Élvajíjgei-jeszlo. iaeuerösltő é s vérjavitó szer.
Kitűnő i t
7000-nél több orvosi vélemény.

J.Vásárolható
Sermallo, 5

.

Trieste-Barcola.
ŰYegekben

-

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

Budapest, VI., Andrássy-út 41.

íi
a

b

o

d

e

f

g

b

Világos indul és a második lépésre mattot ad.

A «Vasárnapi Ujsági 37-ik számában megjelent
képtalány megfejtése : [nkább száz ellenséget, mint
egy barátot só.

2815. számú feladvány Owen L.-töl.
Világos.
Sötét.
Világos, a. Sötét.
Vg2-g7 „_ He6xg7
1. ._ — — Keő-d4
.
.
...
2. Bffi—f* t
2. Fel—d2 f matt.

Felelős szerkesztő: tloitsy Pál.
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vannegye-u. 11.
Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-utczs 4.

- . . VILÁGOS.

kiváló bor- és
lithiumos
gyógyforrás
vese- és hólyagbajoknáí, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és
lélegzési szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz.
Kapható ásványvizkereskedésekben és
gy ógy sz ertárakban.

or»ui IITCO ÁPnCT
o U n U L I t o MUUO l

Stínye-LipócíiSalvatorfotrás-váflaW,
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8.

Lohr Mária (Kronfusz)

KAUCSUK-CIPŐSAROK

ZOH60RATEBIEI

DOBOZA,

Bpest, csakis Gize!Ia-tér 2.

MINŐSÉGE:

Telefon.

ARANY

IBACH-ZOH60RÁK
egyedüli képviselete.
IBACH-zongorát játszanak és ajánlanak :

Backhans, Dohnányi, Pnénot, Alice Ripper, Saoer, Stefaniay stb,
Az ország
legelőnyösebb

Nagy választék

ékszer, óra, ezüstnemü
és iparművészeti tárgyak

papirkárpitokből

bel- és külföldi

beszerzési forrása.

részletfizetésre is.

Legdivatosabb
karperece órával.
14 karátos arany
90 K.

bö z

al :

Budapest, IV., Kigyó-tér 5. és vidékre választékot küidi Ezüst
" •bőrszíjjal.
• « «J - 16»
MátyáS király-tér 13.

Árjegyzék ingyen.

e kellemetlen jelenségeket legbiztosabban megszün¬
tethetjük, ha rendszere¬
sen, legalább is hetenkint l—2-szer megmos¬
suk a halat és teibó'rt

és fölváltva

HECKENAST
EGUSZTÁVÉ

Készpénz és angol rendsz.

zsíros és sötét hajat,

samponnal

ALAPÍTVA 1865.

császár és királyi udvari szállító
ékszeres* é* műötvös

Hajhullást,
fehete fej
jegyű
ibolya-

Gyár és főüzlet:
A főváros első és legrégibb
• » oilpketiflititó.vegytiHtitó
0_
VIII.,6arOSS-U.8D.
é* kelmefestő gyári intézete.
Kotok: H., Fő-ntcza 27. IV., Eskü-ut6. IV, K«osk»metintoza 14. V., Harmlnczad-n. 4. VI., Terei-korút
38. VI., Andri»sy-nt 16. VIH., József-köntt a.

Sárga János

KÉPTALÁNY.

|V

i*!

Naponta t j bőrápoló specziálitások
keletkeznek; ezek azonban csaknem
kivétel nélkül haszqntalatiságok. Egye¬
dül a tCréme Simon* adja meg az
arezbőrnek, a természetes
üdeséget és szépséget. Több,
mint 50 éve használják az
egész világon, daczára a sok
utánzatnak. A Simon-féle
• Poudre de riz» (rizspor) és
szappan kiegészítik a króm
nagyszerű hygiénikus hatását
Minden zongorázót érdekelni fogja, hogy
zeneművek már a megjelenés napján kölcsönözhetők
az Országos Hangjegy Kölcsönző intézetnél (Rózsa¬

Meidinger töltő-, szellőztető és szabályozó kályhák
és kaloriferek.

FOLYTONÉGŐ
(DAUE
B RA NDT K Á L Y H Á K

Szerkesztői üzenetek.
Az elátkozott herczeg. Annyi középszerű, se jó, se
rósz vers jelenik meg Magyarországban, — minek
szaporítanék ezzel iá a számukat ?
Október. Hallgatás. Vihar után. Ez a három vers
még nem alkalmas arra, hogy fogalmat alkothassunk
magunknak. Ha lesznek újabb dolgai, a melyekben
bízik, csak küldje be, majd figyelemmel leszünk rá¬
juk. Az eddigieket azonban jobbnak látjuk félretenni.
Az élet olimpiászáról. A tűzhányóhoz stb. Naivi¬
tásokkal teli, esetlen és szögletes dolgok, — valami¬
kor bizonyosan mint fiatalkori bohóságaira fog rájuk
visszaemlékezni.
Ábránd. Lemondás. Feledés. Szerfölött rósz versek,
egyáltalán hiányzik belőlük a kültőiség minden nyoma.

SÖTÉT.

Eredeti MEIDINGER- kályhák

•sssssB

AZ ÖSSZES GÉPEK ÉS FORMÁK
CEMENTÁRUK ELŐÁLLÍTÁSÁRA

2818. számú feladvány Ferber Emiltől, Pfalzbnrg.

korában Győrött.

alacsonynyomásugőz-és melegvízfűtések. Szellőző
berendezések. Központi uielegvizkéazitő telep. k.
Száritűtelepek mindenféle ipari czélokra.
:: :: ::

A Bpe.ti Sjlvittyy- ét Gépgyir R.-T. nyírtmanyain.k ftelarailtötelepe

SAKKJÁTÉK.

házvezetőnő, 58 éves korában Győrben. - - Özv.

Központi fűtések

mielőtt
ajánlatot
nem kér a

Helyesen fejtették meg t Merényi Lajos. — Geist
Józseí és Stark Vilmos. — A iBudapcsti Sakk-kört. —
A iBudapesti III. kér. Sakk-kört. — Lndányi Antal. Wyschogrod PaL — Beér Mór. — Gottléb István (Budapett).
Németh Péter (Ctongor). — Kintzig Bobért (Fokért). —
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipotvár). — Szabó János (Bakony-Szentlaszló). — A i Győri
Sakk-kdrt. — Székely Jenő. — Méazey József (Qyőr). —
A íZborói Tdrtatkört. — A tKaloenai Katholikui Kört. —
Veöreös Miklós (Zirez). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodzáiújlak). — A •Dunaföldvdri Egyenlőtégi kört (Dunaföldvár).
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István (Hajdúhadháza). — A iLeibicti Qazdaiági Kaszinói (Leibice). —
Lustyik János és Szivák János (Alberti-Irta). — tCtengeri
Caitinót (Cienger). — Király Mihály (Zenta). — Kunz
Rezgő (Temetriltát). — Budai Sakkozó Tartatás (Budapett). —
Patkó Imre (Talpat).

Tivadar Amália, 82 éves korában Eperjesen. -

A legkiválóbb tápszer

rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

A

önmagát adja, hogy az egész könyvecske bizonyos
mértékig szinte egységesnek tetszik. Könyve végén
van néhány képvázlat balkáni állapotokról és dol¬
gokról, kitűnő megfigyelések, melyeket a ma ese¬
ményei különösen aktuálissá is tesznek.
A protestáns irodalmi társaság házi kincstára
czímü vállalatban jelent meg lí. l'a/> István könyve,
mely A bclinisszió Ilonéi czím alatt érdekes jellem¬
képeket rajzol a protestantizmusnak ama kiváló
embereiről, a kik a vallásos élet belső megszilár¬
dításában végzett munkájukkal örökítették meg
nevüket. Ugyanezen társaság »i(5/,/cs ki<idvmri/ai
során a Koszorú czímü vállalatnak kilencz új füzete
jelent meg, csupa a nép számára irt elbeszélések,
történeti és jellemképek.
A t Jó Pajtás», Sebők Zsigmond és Menetiek Elek
képes heti gyermeklapja legújabb, október 13-iki
számához, Énriitli Sándor irt verset, AVíff?/ Endre
folytatja kedves meséinek sorozatát, Sebők Zsig¬
mond Dőrmógő Dömötör Királyhágón túli utazá¬
sával mond el mulatságos dolgokat, fíudnyánszky
Gyula meséje a kis ködmönről folytatódik, Mese¬
mondó bácsi mesét mond, Kalivoda Kata kedves
képet rajzolt. A kis krónika rovat a balkáni hábo¬
rúval foglalkozik. Zsiga bácsi mókája, Szemei-e
György regénye, a rejtvények, szerkesztői üze¬
netek egészítik ki a szám gazdag tartalmát.
A «Jó Pajtást-i a Franklin-Társulat adja ki, elő¬
fizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre
5 korona, egész évre 10 korona, egyes szám
ára 20 fillér. Mutatványszámot kívánatra küld
a kiadóhivatal. (TV. kér. Egyetem-utcza 4.)
Űj könyvek.
^[Pascal gondolatai. Fordította, bevezetéssel és
jegyzetekkel ellátta dr. Nagy József. Budapest,
Franklin-Társulat; ára 4'80 korona,
A belmisszió hősei. Irta B. Pap István, kiadja
a Protestáns Irodalmi Társaság.
A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság népies
kiadványai. Koszorú. A füzet ára 80 fillér.
Panoptikum. Irta Lakatos László Budapest.
A Nagyharang kiadóhivatala ; ára l korona,
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Minius Jakab
tapéta raktáraiban

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

leKete fej jegyű
hátrány-sampunnal.
A tej korpa-nentes lesz, a baj tömött és fényes,
a ritka haj tömöttnek látszik!
Az a siker, a melyet a mindenütt ismert és kedvelt
fekete lej j e g y ű k á t r i n y - s a m p n n napról-napra
f e l é r ,
abból is megáll apitható, hogy egész
sor kétes értékű utánzatot hoztak forga¬
lomba, a mi miatt vásárlásnál különös
gondossággal kell ügyelni a mellékelt védő
jegyre. — Fekete fej jegyű kátrány•ampon enyhe, teljesen ártalmatlan készitv«,
meny, mig a vizsgálatok szerint az után¬
zatok gyakran ártalmas anyagokat tartal¬
maznak és így a haj racionális gondozása helyett
kihullását i 'éxik elő.
Sampun a fekete tejjel eredeti csomagocs¬
kákban 30 fillérért kupnató minden gyógyszer¬
tárban, drogériában, illatszer- és szappanüzletben
és fodrászoknál is. Abol nincs meg az eredeti pre¬
parátum, vngy hamisítványt kínálnak helyette, ott
forduljanak a lőrakt irhoz :

Faiszll Ferenc, Budapest, VI., Mozsár-utca 12.
a honnan közölni fogják a legközelebbi elárusító
címét vagy 'J.40 K előzetes beküldése ellenében bérmmtesen küldenek 8 csomag-ócskát. Uténvéteilí
való küldésnél 35 fillérrel több.
Haas SchwarzHopf, C. m. b. H. *»tli* »

4 1 . SZÍM. 1 9 1 2 . 5 9 . ÍVPOLYAM.
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Rozsnyay vasas china bora

E'SKÉSZtáYAK

N

^-úri i/iii *

wK NÉLKÜL!

Saját érdekét védi, h í ezen
czikk bevásárlása elő't
— -* — n*
(ingyen, bérmentve) meghozatja. Óriáfii választék a legmegbizhatóbb minőségben, kizárólag élő libákról eredő, higien. tiszt,
ágytól! 8 pehehben. Megnem Melót kicserélünk, vagy a pénzt
visszaadjuk. Koczkázat kizárva. Több nyilvános intézet szállítói.

Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 2. szám.

Kocsiárucsarnok
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4.

Nincs vezetéke! Nincs kandcza! Bárhová
vihető! Semmi körülmények között fel nem
robbanhat!
Tartóssága örökös, a leg¬
messzebbmenő jótállás mellett!

igen hatásos vérszegény¬
ség, sápkór, neurasthenia
eseteiben. Egy V* literes
üveg ára 3.50 korona.

A Rozsnyay-féle
vasas china bor
egyike a legelterjedtebb
és leghatásosabb gyógyboroknak. A külföldi ké¬
szítményeket felülmúlja.
Vérszegényeknek külö¬
nösen ajánlható. Kap¬
ható minden gyógyszer¬
tárban és a készítőnél:

Minden óra 14 napi próbára.
Szétküldés csakis utánvéttel. 14 nujira rá kivánntra a pénz
visszaküldetik. Nagy képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

ANYÁK FIGYELMÉBE!!

A KRIEGNEE-félo

3 évi jótállás.
Kívánatra a_pénz
vissza.
Ezüstóra
.
E 6'5O

Gyermekek elismert, legkiválóbb tápszere

„flKflCIfl-KRÉfí

Igen kellemes Izll, könnyen emészthető, a fogiált
megkönnyíti és biztosítja a ciontrendizer fejlódéiét.

„AKACir-SZAPPAN
kellemes illatú, tartós és üdítő hatáiu.lr»l kor j
A KHIEGNER-lele

„AKflCIA-PUDER,
mcüjvéd.a nap és szel befolyása
ellen. Ara Ikor.KRIEGNJEK
gTÓgyizertárl>«ii,Badipeit
Kálvin-tér.

KÍFFMANN ANTAL
óragyár, arany- és einstárnk r a i t á r a
B. O0.

Egy nagy doboz (elegendt 3 hétre) ára 3 kor. 80 Itll.

Zoltán Béla

Rozsnyay Mátyás gyógy¬

}. pe f
''"/

Budapest, VIII. kér., Baross-ntcza 1. szám.

ordnljon minden éi
ueklotíö, ki súly
tektet elsőrendű táj
tiszta anyagra. ; :

ttíDHÖLGSFAGSEMETÉE
l ilííííhéCJiy
|AI£2ir^

setanyfák díszcserje*, tűlevelűek, kéri
t«gnövény«k,bogyogTÜmölosiiokstb. i t t

SZOLOOLTVÁNYOK,

Elegáns és precziz kivitelű, ngy uta¬
zásra mint kirándulásra alkalmas, 1x4
cm. nagy, teljes felszereléssel. Minta
kép és oktatás, mely ntán minden
kezdő minden elökészültségnélkül fény¬
képezni és a képeket elkészíteni tudja.
Utánvét mellett csak t-80 K-ért i a p -

ll. sima árui európai 4s amerikai sünt
gyökeres vesszők. (Oktató díszárjegryze
kívánatra ing-yen..

"*• betegségek, a legkü- • l
lönbözöbb súlyos ideg- |
bajok, a sápkór, a női
arczol eléktelenitö pat¬
tanások s a női nemi
szervek folyással kom¬
binált hurutos megbe- l |
tegedeseinek kezelése- l
nél csekély értékű idegén vizekre voltunk
utalva addig ujabban a W

n t 2 S B ^ j 9 tm l
• « •l • •* •l

vízben vastartalommal

y kincsünk van, mely
minden
eddigi arsenf ^ s víznél iBoncegno
Levico) hatásosabb, és
könnyebben emészthető s manapság már, minthogy leg¬
előkelőbb orvosi tekintélyeink felkarolják s a fogyasztók
egész serege dicséri hatásait, hazánkban csaknem kizá¬
rólagos keresetnek örvend. — Egy postaláda (7 palaczk)
parádi arsen vastartalmú gyógyvizet Magyarorsz. összes
postaállomásaira 6 K 50 f.-ért berni, szállít a főraktár
cs. és klr. üdv. szál¬
lító BUDAPESTEN,
Kaphai

faiskolák

Az ös^zfs gyógykezelési eszközök, u. m.
sérvkötők, haskötők, gummigörcsérharisnyHk, egyenestartck, testegyenésztti gépek, niűlábak, műkarok, köt¬
szerek, teljes gyermekágyas felszere'ések, masszáié- és -villanygépek a leg¬
megbízhatóbb minőségben <sak'S

FISCHER PÉTERésTSA R.-T. cégnél
Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 6. szám

SZOLOOLTVANY

szerezhetők be. Most megjelent legújabb
képes árjegyzéket kívánatra bérmentve

VAtAMINT AMERIKAI ÉS EURÓPAI

titoktartás mellett azonnal küldjük.
Telefon 958.

Alapittatott 1800

SZLVE55Z

ol

EDESKUTY L,

ható Leop. Scbarhter, Wien 812. \Vl/2.
^—^— Lerohenfeldergürtel 5. ^ — —

Bpest, Y „ Szabadság-tér (Nagy Korona-u. sarok.)

BETEGÁPOLÁS

badság-tér.

A monarchia legnagyobb közraktára. Árjegyzék ingyen.

l

Phosphatine Faliéres,

2—8 nap alatt minden arcot fehórrA simával
0 üdévé varázsol. Kltávo.it e/cplöt, má]foltot,\
mitteszert, pattanást, ráncokat stb. Ara 2 kor.l
, A KRIEGNER-feio

szertárában Aradon, Sza¬

Wiktorin és Társa
Csak K1-80 ás új amerikai BIGBON FOTOGRAFÁLÓGÉP
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VASÁÉN A Pl ÚJSÁG.

.c
ezíist fedéllel <
. 9'5O
Valódi tula. dupla
»
.. 13'—
Amerikai doublc aranyóra « 1O'—
Lapos aczélórák
« 6'—
Goldin Roskopf óra
« 4m—•
Nikkel
•<
•• . _ « 3'—
Valódi v a s ú t i Roskopf
p a t e n t mind kövön forgó
valódi nikkel tokban egy
percznyi pontossággal jár « 5'—
14 karátos női aranyóra « 19" —
«
férfi
«
« 4O-—
14
Ezüst pAnczélláncz „ .... « 2'—
14 karátos arany Ián cz_
•> 2O' —
« aranygyűrű .... « 4' —
14
Ingaóra ,, ._
« 1C-80
Konyhaóra ...
- « 2'4O
Ebresztö-óra
« 3'—
«
duplaharanggal « 3'5O

100gyertyafény erősségű világí¬
tása óránkint át/ag4fil/.-be kerül
Kívánatra árjegyzéket ingyen és bérmentve küld:

41. szAu. 1912. 59. ÉVTOLYAM.

ec cz,erkezer

KERV/ITHEPUNKROINAGT MENY1SEGBEN
O L C S Ó Á R A K ME1LETT ELADÁSRA ÁRLAPOT
INQVCN KÜLDÜNK

Altvater
öessler
Budapest

BADACSONYVIDÉKI SZQLOTELEP

[fennek

KEZELÖSÉBE
TAPOLCZA.(ZALAM)

R

és szalbaltvanyfolepEk

Főzzünk és fütsünk villannyal!
A legjobbnak bizonyult világhírű

A Magyar Királyi Államvasutak téli menetrendje.

bfirbutoripar
Bőrbator
szakműhelyek
KENDI ANTAL

BudapeHt, IV. kér.
Heiumel we»-a. 7. sz.

Délelőtt

Délután

A vonatok indulása Budapest keleti p.-u.-ról.

A vonatok érkezése Budapest keleti p.-u.-ra.

Érvényes 1012 október hó 1-től.

Érvényes 1912 o k t ó b e r h ó 1-től.
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614 11^2 Szv. Arad, Debreczen
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:

Angol börbn tor, Ebédlő¬
székek, irodai karos¬
székek szakszerű gyártis». KOlOn oszt&ly
hasznilt bőrbator modernüiliaira, felfrissiéi festésére.
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A vonatok indulása
Budapest-Józsefvárosról.
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Délelőtt.
422 Szv. Nagvkáta
522
Szolnok
522 , Gödöllő
Kuuszeutmiklós-Tass
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511
311
917

Maöyar Siemens-Schuckerl Művek
Budapest, VI.,
Teréz-körút36
•A6YARHOM ELSŐ. LEGNAGYOBB ÉS LEGJOBB HÍRNEVŰ ORAUZLETE.

NUTH KÁROLY

M

') Fiúméról Adonv-PuszlaszaboJcsig csak
márczius 1-töl Közlekedik.
'•) Deezember 15-töI bezárólag január 31-ig
közlekedik.
*i Csak vasár- és ünnepnapokon közle¬
kedik.
') Torbngytól Budapest-Kelenföldig csak
vasár- és ünnepnap előtti köznapokon
közlekedik.
"') Csak hétfőn, de ha hétfőre ünnep esik,
a reá következő köznapon közlekedik.

A vonatok érkezése
Budapest-Józsefvárosra.
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rendszeri! villanyos fó'zö- és fűtőkészüléket gyártják
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PROMETHEUS

kimagasló i^
aUtáré 5 egyedüli

ORAK.EKSZEr\EK 10-éviiórállással

RÉSZLETFIZETÉSRE

Cs. és klr. fensége
József főh. üdv. szál.

mérnök és gyáros.

Gyár és iroda: Budapest, VII. kér., Garay-ntcza 10.
Központi TÍI-, l*f-és ftőifiitések, légszesz és »iiv«zet*kek, csitomiiások,
siellőztílések, szivattyúk, viierömfivi «m»löfrépek sin. - - Tervek,
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek.

Képen érjegyzéfc bérmentve. Javítások pontosai!j»«?fc878lt«tncfc.

M

Minden újdonság azonnal kapható!

(Rózsavölgyi és Társa-féle)

most Budapest, IV., Sütö-utcza 6/V. félem.
Kölcsönöz vidékre is.

Tessék tájékoztatót kérni.

4 1 . SZÍM. 1912. 5 9 . KVFOLYAM.
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TUDJA

azt manapság mindenki, hogy a
legrégibb időtől származó visz-^
ketegségi bőrbajok és izzadás
ellen csak az: «Erényi Ich¬
thyol Salycil» bizonyult tel¬
jesen megbízhatónak. Ki tudja,

HOGY

VAN-E
MflHEHfl

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

fillérért kapható. Tömegesen ve¬
olyan lény a világon, aki meg¬ szik mindenütt a Dianát, mert
tűri arczon, kézen, vagy a test
bármely részén a bőrbántalmat. köztudomású, hogy még gyer¬
mekek is Diana-szappannal moIgaz, hogy akadlak ezelőtt
sakosznak és Diana-krémmel
ápolják kezeiket. Legények és
leányok csak Dianát használnak
a legkisebb falvakban is. Ezelőtt
egyesek,akik lábizzadásban,kézizzádásban, hónaljizzadásban mindenki ártalmas glicerin,
szenvedtek és mit sem tettek kremzelesz, vazelin, tejkrém¬
féléket használt kezeinek és arellene. Ma
czának ápolására, most már 50
fillérért Dianát vesznek. Szeplő
és pattanás egyedüli ellenszere.

KZTNK

SEMMI
sem bántja az emberiséget anynyira, mint a viszketegség, bőr¬
bántalom, kipállott testrész,
hónaljizzadás/lábizzadás és az
ezekhez hasonló bőrhibák. Ép¬
pen ezért rendeljen egy nagy
doboz eredeti: Erényi Ich¬
thyol Salycil-t. Ara 3 K.
Főraktár: Diana-yyógysz.,
Bpest, Károly -körút 5.

VAN-

C7*/

NINCS

vége ennek az időnek. Mert a
valódi ((Erényi Ichthyol
Salycil)) néhány nap alatt
tökéletesen megszabadítja az
embereket a lent Jeirt kelle¬
metlen börbántalmaktól;

van igaza? Annak-e, aki 4 4 fil¬
lérért vesz egy valódi Diana.
sosborszeszt, vagy ki ugyan¬
ezen összegért vesz egy Dianasósborszesz utánzatot.

az egész országban, mint az a
csoda, ho2v valódi Diana-krém,
Diana-szappan és Diana-púder

hány viszketegséges emberhasz¬
nálná szívesen az «Erényi
Ichthyol Salyeil»-t, ha bir¬
tokában lenne ennek a hirde¬
tésnek ;

MAR

KINEK

Mindenütt kapható. Egye¬
düli készítő: Erényi Béla Diana¬
gyógyszertára, Budapest, \7II.,
Károly-körút 5. Postán leg¬
kevesebb .'* koronás megren¬
deléseket s
Csak

Wffl te

42.SZ.1912. (59. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda : TV. 'Vármegye-ntcza 11.
Kiadóhivatal:
FV. Egyetem-utcza 4.

Egyes szám
ára 40 fillér.

SZERKESZTŐ

HOITSY
^,t»/.»
feltételek:

PÁL.

Egészévre _ _ 2O korona.
, p é i é v r e _ _ _ 10 korona,
| Negye<iévre _ .- B korona.

BUDAPEST, OKTÓBER 20.
A • Ví/djkrónütd>-val
negyedévenként l koronával
több.

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

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

DE MONDjak azt is, hogy a leghevesebb
fogfájást is megszünteti.

EGÉSZ
kötet köszönőlevél igazolja,
hogy munkás emberek, irodai
alkalmazottak, szellemileg meg¬
erőltetett egyének, ügy napköz¬
ben, mint lefekvés előtt maszsziroztatják Diaiiarsósborszeszszel fáradt 'tagjaikat.
Kicsi, nagy féríi, nő,

PÍRTiTUNOL
szegény és gazdag egjraránt fel¬
sóhajt: Diaiia-sósborszesz
első segítség a házban.

fogadjon el.
Minden nőnek felhívjuk
4 4 filléres üvegekben az
figyelmét a Diana-púder hasz¬ egész országban mindenütt kap¬
nálatára. Eredeti dobozokban ható.
50 fillérért mindenütt kapható. Vigyázzon jól a hamisítvány okra.
nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. szám.

A H Á B O R Ú R A K É S Z Ü L Ő B U L G Á R I A . — BEVONULT TARTALÉKOSOK A SZÓFIAI NAGY GYALOGSÁGI LAKTANYA ELÖTT.

