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

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

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

Csak 

DIÁKAT 
fogadjon el. 

használni 
1. A ki a test bármely részén 

viszketegségben szenved. 
2. A ki a test bármely részén 

börbántalomban szenved. 
3. A ki a test bármely részén 

kipállásban szenved. 
4. A ki a test bármely részén 

izzad. 
5. A ki az arczán, kezén, 

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

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

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

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

PlL-SALICIL-t 
^használjanak. , 

•_J terről a kenőcsről el van ismerve, hogy mint 
egyedüli Különlegességi szer a saját nemében, 
tökéletesen megszünteti néhány heti 
használat után még a legmakacsabb 
bőrviszketegséget is az egész testén 
és s o h a t ö b b é vissza nem j . Mindenki, 
aki börviszketegségben szenved, rendeljen Eré¬ 
nyi-féle Ichtiol-Salicilt. Eövid hasz¬ 
nálat után meg fog győződni rólaj hogy ennél 
jobb szer betegsége ellen nem létezik. A va lód i 
I cht io l -Sa l i c i l már néhányszori bedörzsölés 
után teljesen megszüntet b ő r r e p e d é s t , 
börhámlást, kipállást, test. és 
lábizzadást. Szagtalan és ártal¬ 
m a t l a n szer lévén, a test bármely részén, 
SŐt a z a r c z o n i s használható. 

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

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

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

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

Az eredeti Erényi Ichtiol-
S a l i c i l > 3 koronás dobozokban csak 
a kizárólagos készítőnél kapható: 

ERÉNYI BÉLA 
DIÁN A - gyógyszertára, 

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

Több mint egy millió köszönőlevél 
érkezett a világ minden részéből. 

Ismeri 
N 

MÁR 

Diana 
grandiózus hatását ? 

Minden egészséges és 

minden beteg 
igazolhatja, hogy az elkép¬ 
zelhető legjobbsikercsakis 

Dián 
használata által érhető el. 

Az egész országban mindenütt kanható, 

ERÉNYI" BÉLA 
gyógyszerész 

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

Minden üvegnek plombálva kell lenni. 

Égy üveg Egy nagy üveg Egy legn. üveg 
DIANA- DIANA- DIANA-

sósborszesz sósborszesz sósborszenz 

44 1.20 2.50 
fillér. korona. korona. 

5. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza II. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

. SZERKESZTŐ 

H ÓIT S Y PÁL. 
Egyes s/.ám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési f Egészévre _ _ flo korona. 
feltételek: } F é l é v r e - l o k o r o n a ' 

BUDAPEST, FEBRUÁR 2. 
Negyedévre 5 korona. 

A •Vtlátkrónlkát-\u\ 
negyedévenként l koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez * pos'.ailag meg¬ 

határozott viteldíj ii oaitolandó. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szám. 
A MŰVÉSZHÁZ ÚJ PALOTÁJÁNAK ELŐCSARNOKA. 
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Bajuszát titkosan pederhetve és hunczfutkodó 
mosolylyal exkuzálta magát Kricsfalvi, a mint 
a férfiak fülébe sugdosta: 

- Ne haragudjatok. Késő Fáninál voltunk. 
A legénység még mindig ott tanyázna, ha sar¬ 
kamra nem állok. 

A legénység: a segédjegyző, valóban nem 
látszott használható állapotban, pedig tiz leány¬ 
nak is lekötötte tánczát bevezetés után. A sok-
leányú Vasánghi, a vágpénteki tiszteletes buz-
gólkodott leginkább: 

- Vizbe kell dugni n fejét, hidegvizbe. 
A legénységet a tóhoz czipelték és belenyom¬ 

ták a fejét a forrás csatornájába. Az ifjú kéz-
zel-lábbal tiltakozott, de miután többször meg¬ 
merítették, kijózanodott. Igaz, hogy nedves lett 
a szép csíkos tűzoltó-uniformis, de az megszá¬ 
rad a nipon. 

A papkisasszonyok visszafojtott lélegzettel 
lesték a jelenetet. Nem mosolyogtak, nem gú¬ 
nyolódtak a szegény ifjú felett, mert hiszen 
nem tehet róla, Késő l'áni az oka. 

De mégis csak legfurcsábban járt a Szécsi 
gvardián. Felborították az ijedős lovak a kocsi¬ 
ját és gyalogszerrel kellett Borszkáig jönnie. 
De hát mit is akar a pap a majálison? «Eszük 
volt azoknak a lovaknak, — mondta egy három-
leányos apa, a ki a sógorasszonyiit is elhozta. — 
Pappal tánczolni haszontalanabb dolog a szél 
csendesitésénél!» 

A czigányok fáradhatatlanul muzsikáltak, dél 
lett, csupán Tolcsvai Treszka és özvegy Baji 
Péterné nem mutatkoztak még a közönség 
előtt. 

Treszka kisasszony a leeresztett zsalugáterek 
mögül kémlelte a kiilső időjárást, bár már haj¬ 
nal óta «piáin parádé» volt öltözködve. De hat 
csak nem érkezhetett meg egyszerre a falusi 
rezedákkal és kisvárosi muskátlikkal! Nini, a 
bágyi tanítónőnek is piros ruhája van. Szeren¬ 
csére a Treszkáé különb, császárpiros, a mely¬ 
hez pompásan illik a fehér tzipő, a melynek 
sarkát egész éjjel aranyozta a mama. 

A zsalugáteren át pontosan lehetett látni az 
érkező kocsikat. Itt van már Palkovics Pali, 
tavalyi kérője. A hetyke szolgabiró mintha 
megkopott volna tavaly óta, ritkább a haja és 
a bajusza tömöttebb, sokat iszik az az ember! 
Amott a két Molnár úrfi, a Nyírségből ideszár¬ 
mazott gavallérok. Hej, lesz most már lovagias 
ügy bőven. Még egy hónap múlva is a borszkai 
majális miatt fáj a párbajsegédek feje a szék¬ 
városi kaszinóban. A monoklis Molnár vékony 
lovagló-vesszőt tart a kezében és ugyanezért 
hosszú aczélgomb van a ezipője sarkába verve. 
A nadrágjának olyan szabása van, mint a 
huszáriiszti nadrágoknak. A kezén nagy vörös 
kutyabőr kezfcyü. Még a főispán se mer'így öl¬ 
tözködni ezen a vidéken ! A hóka-Molnár ellen¬ 
ben szmokingban és fehér keztyüben jelent 
meg. A lakkczipője vakító. Isten irgalmazzon 
annak, a ki arra a czipőre véletlenségből rálép. 

- Hej, ha az én gavallérjaim eljönnének! — 
gondolja magában Treszka. - - Ha az én gróf¬ 
jaim betoppannának! 

Mert hisz —azt úgyis kitalálhattuk — Treszka 
módolta ki (csak levél ileg\ hogy Miklós gróf 
kegyelmet gyakorolt védenczei fölött. Ugyan¬ 
csak Treszka kisasszony küldte a rózsabokré¬ 
tát. Valami ujat, rendkívülit akart látni a 
borszkai majálison. Orosz herczeget, franczia 
bárót és mindenekfölött az elegáns Milfayt, a 
kivel már baráti viszonyban képzelte magát. 

Most gyors trappban megérkeznek az urada¬ 
lom ismerős almás-szürkéi. Három hajtókocsi 
gördül szinte a tánczterem bejáratáig, hogy a 
népek ijedten ugranak széjjel a paripák előtt. 
Milfay mintegy varázsszóval állítja meg lovait, 
a gyeplőt a kocsisnak dobja és sétapálczáját 
kezébe véve, leugrik a magas bakról. Szürke 
kamásli van a lábán ! Ejnye, hogy ez senkinek 
eszébe nem jutott az egész vármegyében! 

A második kocsiról Xypszy baronett nevet 

nagy óletvidorsággal a rózsaszínű rul.ás lányok 
csoportjára, fonnyadt, de fiatalos arczán őszinte 
csodálkozás ül: ö valóban num látott még erdőt 
és erdőben majálist. A lányokra olyan pillan¬ 
tást vetett, mintha valiimennyi az ö tiszteletére 
gyülekezett volna össze, — puha kalapja mel¬ 
lett búzavirág volt. Ejnye, ezt is elfelejtette a 
helybeli ifjúság. 

A czár unokaöcscse egymás elé fogott két 
lovat, niint otthon Pétervarott szokás, a hol ö 
sohasem volt és hangos füttyszóval dirigálta a 
lovakat. Sétapálczája mellette heveit az ülés¬ 
ben, a mely pálcza virágokkal volt körülfonva. 

Treszka kisasszony abban a másodperczben 
Milfay mellett termett. Olivér egy másodperczig 
bizonytalankodva nézte a pirosruhás szőke 
lányt, de miután felismerte, tiszteletteljesen 
üdvözölte. 

Mondtam már valahol, hogy senkisem tudta 
oly hódolattal köszöntem a nőket, mint a hideg 
és kimert Milfay. A férfiaknak elnézett a fejük 
felett, de a nők előtt csaknem térdet hajtott. 

Ezt a hódolatot várta, remélte, óhajtotta 
Tolcsvay Treszka kisasszony, ezért kapott Mik¬ 
lós gróf kétoldalas levelet és egyáltalában ezért 
mozogtak a falevelek odafent a magosban a 
borszkai tölgyeken. 

Fgy másodperczre körülvillantotta a szemét. 
Igen, mindenki látta, a majális legelegánsabb 

ura meghódolt Treszka előtt. 
- Hogy van ? - - kérdezte a leány olyan 

suttogó, bizalmas hangon, mintha a legnagyobb 
titokról beszélne. — Megkapta rózsáinkati> 

Milfay könnyed mozdulatot tett. 
- Ott vannak, barátom pálcznján. Alexancl-

rovics, gyere ide. 
Istenem, a muszka herczeg is Treszka kis¬ 

asszony előtt állott már bölényfejével és réz¬ 
vörös arczával. Oh, milyen érdekes az ilyen 
északi férfi «Szent Lajos unokája» néhány 
perez múlva csatlakozott. 

Treszka, bár belül dobogott a szive, az eset¬ 
leges balsikertől remegve, biztos hangon ke¬ 
zelte az urakat, 

- Jöjjenek, megmutatom a publikumot. 
A czár unokaöcscse mindkét vállával nyúj¬ 

tózkodott egyszerre: 
- Valami árnyékos helyre kellene leülni.. . 

Hé ! -- kiáltott rá a mellette somfordáló mo¬ 
noklis Molnárra. — Nem gondoskodtak itt a 
részünkre asztalról ? 

A lovaglónadrágos ifjú csaknem elejtette a 
monoklit, rézvörös lett és tovább sietett. 

- Tévedés, — mondta sziszegve pár lépés¬ 
sel tovább és suhintott lovaglóvesszőjével. 

(Egy negyedóra múlva magához tért és két 
barátjával kihivatta a herczeger. Livinszky meg¬ 
rázta söréuyes fejét. «Nem, - - mondta egy-
kedvűen, -- eddig sem ismertem ezt az urát. 
Ezután sem vagyok kíváncsi rá.») 

Treszka ezalatt ügyesen kormányozta a tár¬ 
saságot a sétatér feló. Xypszy nyomban bal¬ 
oldalról csatlakozott, míg Milfay unottan lép¬ 
kedett a szélen. Sem jobbra, sem balra nem 
nézett. A fejedelmi külsejű várnagyok alázatos 
köszöngetését észre sem vette. A falusi kisasz-
szonyok szinte eltátották a Ezájacskájukat az 
előkelő urak láttára, csupán Kricsfaívinak, a 
tekintélyt sárga rendezői szalagjáért élvező 
tanítónak volt ez a megjegyzése : 

- Olyan koldusok ezek, mint a templom 
egere! 

- Mikor kezdődik a táncz? — kérdezte 
Milfay. 

Treszka hosszasan Olivérre nézett : 
-- Akár mindjárt. Csak valaki elkezdje. Szo¬ 

kott ön tánczolni ? 
- Én nem szoktam tánczolni, — felelt Oli¬ 

vér, — de szeretném látni magát tánczolni. 
A szőke leány kérdőleg pillantott a her-

czegre. De az komoran elfordította a fejét. 
Milfay közbeszólt: 

- Majd egy négyest Xyps/y fog tánczolni 
önnel. 

A baronett kesernyésen mosolygott, de bólin¬ 
tott a fejével. 

- Oh, hisz én se vagyok valami szenvedé¬ 
lyes tánczos, - - monda gyorsan Treszka. -
Jobban szeretem a társalgást a táncznál. Csak 
azzal tánczolok, a kivel beszélgetni óhajtok. 
Csendesen, szinte félrevonulva, a terem sarká¬ 
ban, a c/.igány lágyan húzzi, a lampionok ra¬ 
gyognak . . . 

Álljunk meg mi, mert Treszka kisasszony 
most még gyorsabban beszélt, mint valaha. 
A veszedelem feltűnt a látóhatáron, özvegy Baji 
Péterné nem titkolt megdöbbenéssel és talpig 
rózsaszínben közelgett. 

- Kedvesem, — kiáltott rá Treszkára, bár¬ 
milyen huntzutsággal kerülte Treszka a pillan¬ 
tását. — Kedvesem, be gyönyörű vagy ma! 

És már átölelte Treszkát a felvidék egykori 
legszebb asszonya. 

- Oh, te czudar! - mormogta félhalkan 
Treszka 

Az urak bemutatkoztak. 
- Xypszy! — kiáltott fel a felvidék szép¬ 

asszonya gyönyörűséges hangon. A legjobb ba¬ 
rátnőm volt egy Xypszy baronesz a bécsi Orso¬ 
lyáknál ! Talán hnga volt, báró úr. 

Xypszy baronett, mint teljesen ismeretlen 
ember, a Treszka édesanyjának, nem pedig ve¬ 
télytársnőjének gondolta a jövevényt. Termé¬ 
szetes hangon megszólalt: 

- Nem, asszonyom, húgom nincs. Az csak 
anyám lehetett. 

Forró, hálatelt pillantás érte Treszka szemé¬ 
ből és a fonnyadt baronett mindent megértett. 

* 

- Hol van Izidor? — kérdezte bizonyos idő 
múltával Livinszky Sándor herczeg. — Nem ér¬ 
tem, hová lett ez az ember? 

- Ki hozta kocsiján? — kérdé Milfay. 
Mire kiderült, hogy Izidort senki sem vette 

fel kocsijára, ha akar, gyalog jön el az öreg 
markor a borszkai majálisra. Még a gőgös 
Milfay is megcsóválta akkor a fejét: 

- Urak, sokkal demokratábbaknak kell len¬ 
nünk ! 

A hölgyek szótlanul hallgatták az urak tár¬ 
salgását. Treszka kisasszony, miután Bájiné 
ruházatán nem talált kifogásolnivalót, — pom¬ 
pás ezipője, harisnyája és fűzője vult, — azzal 
mulatta magát, hogy a ránczokat olvasta össze 
barátnője arczán. Míg az egykori szépasszony 
szemmel láthatólag mulatott Treszka kisasz-
szony aranysarkú czipőjén, valamint azon, 
hogy Treszka fűző nélkül jelent meg, holott 
meglehetősen tele teremtés volt. Ez a fűző-
nélküliség láthatólag bosszantotta Báj ínét, mert 
ö maga fűzőben aludt is. Treszka keblei dom¬ 
borultak és a szél libegtette piros ruháját. «Ez 
már szemérmetlenség*, — gondolta Bájiné és 
megvetéssel mérte végig Treszkát. A mire 
Treszka gúnyos mosolylyal felelt és miután a 
Bájiné czipőjének az orrát megnézte, így szólt 
hirtelen a kedves Xypszyhez : 

- Ha akarja, a virágok tánczát is együtt 
tánczolhatjuk. 

— Mi az? 
- A hölgyek választják meg tánczosukat és 

ezt egy virág átnyújtásával jelzik, ezért virágok 
táncza. 

- Ravasz dolog. — felelt Xypszy baronett. — 
Hiszen akkor életveszedelmes az itten tartóz¬ 
kodás. 

Milfay nyomatékosan monda : 
- Az idősebb umk úgy sem sok vizet zavar¬ 

nak már a tánczolok között. A kisleányoknak 
való a táncz. 

A felvidék legszebb asszonya egy gyöngy¬ 
virágcsokrot vett elő kebléről és gyorsan Mil-
faynak nyújtotta. 

- Olivér, én magát kitüntetem. 

Milfay meghajolt: 
- Asszonyom, ha tánezolnók, csupán ke¬ 

gyeddel tánczolnék! 
- Hol az ördögben van az az Izidor? — 

dörrent közbe a czár unokaöcsese. — Még meg¬ 
ették a medvék... A milyen szerencsések va¬ 
gyunk, — tette hozzá félhangon. 

Ebben a perczben felbukkant Izidor kesely 
képe a messziségben. A gyári tűzoltóság ter¬ 
mészetesen nem akarta beengedni a poros, iz¬ 
zadt férfiút az úri publikum közé és hátrafelé 
taszigálták. A herczeg azonban gyorsan kisza¬ 
badította és megveregette az öreg férfiú vállát, 
a ki futólépésben tette meg "az utat Margitvár¬ 
ról Borszkára. 

- Üljön le, Izidor, parancsoljon, a mi jó és 
drága . . . Hó, szolgálja ki ezt az urat! — kiál¬ 
totta a herczeg a publikum közé. 

Véletlenül Kricsfalvi tanító állott hozzá leg¬ 
közelebb óriási csokrával és Livinszky bölény¬ 
szeme egy másodperczre megakadt a tanító 
hosszú sovány alakján. 

— Igenis, — felelt ugyanezért Kricsfalvi és 
már barátságosan közelgett Izidorhoz. 

- Én vagyok itt a főrendező, — kezdte nyá¬ 
jas mosolylyaL — Nos, hogy tetszenek a díszí¬ 
tések, a lampionok? Az én munkám. 

Izidor vállat vont: 
— Akasztás, tánczmulatság, az 35-öt jelent 

az egyiptomi álmoskönyvben. Majd megteszem 
a linzi lutrin. De most csak arra akarom figyel¬ 
meztetni, hogy sehol sem látok kártyaasztalt 
a területen. Az én uraim játszani szoktak ebéd 
után, de még ebéd előtt is. 

Kricsfalvy igazolta magát: 
- Mi itt tánczolni gyülekeztünk össze: 

Izidor megvetőleg legyintett: 
— Maguk! Maguk csinálhatnak, a mit akar¬ 

nak, semmi közöm hozzá, sem nekem, sem a 
kegyelmes grófnak. Akár beleugorhainak a 
vízbe! De az én uraimra vigyázniuk kell. Ők 
nem passzióból vannak itt. A kegyelmes gróf 
egyenes felkérésére rándultak ki, hogy mulas¬ 
sanak. Egy-kettő. Felállítani a kártyaasztalt ott 
az árnyékos lugasban. Svájczi és franczia jöhet 
egyszerre, táblák, kréták, szivacsok. Hát nincs 
itt egy jóravaló markor? 

Kricsfalvi megzavarodva hallgatta Izidort. 
Talán nem is értette egészen, hogy mit mond. 
Mindenesetre elrohant, aranysárga szalagja 
hosszan úszott utána a levegőben. 

Treszka kisasszonynak ezalatt sikerült olyan 
poziczióba jutni, hogy Milfay Olivér szívesen 
beleegyezett abba, hogy az ebédet költsék el 
együtt. 

A margitházi vendégeknek természetesen a 
legjobb asztalt terítették meg és a legszebb 
rózsákkal rakták tele az ezüstvedreket. A mar¬ 
gitvári várnagy személyesen ügyelt fel a dol¬ 
gok rendbehozatalán, Izidor a háttérből segéd¬ 
kezett a borok behűtésénél. A Medocnak meleg 
vizet hozatott, nagy darab jegeket a fehérnek, 
míg a champagner-palaczkokat apróra tört 
jégbe ültette. Livinszky herczeg közelében he¬ 
lyezte el a pálinkát, míg Olivér asztalkendő¬ 
jébe a legfrissebb sportlapot csúsztatta, a me¬ 
lyet Isten tudja, hol szerzett. A bámészkodó 
falusiakat elhessegette a pompásan terített asz¬ 
taltól és kezét hátrafonva őrködött a nap állá¬ 
sán, hogy mindvégig árnyékban maradhasson 
a margitváriak asztala. 

Csupán az zavarta meg a czirkulusait, midőn 
Treszk-4 kisasszony is helyet foglalt az asztal¬ 
nál, még pedig az asztalfőn, a melyet a hatvan 
éves herczegnek kellett volna elfoglalni. 

- Ördöngős pakli! — kiáltott fel magában 
Izidor. — Leforráz Mitra, ha megtudja, hogy 
Olivér itt női társaságban mulatott. 

A míg az asztalkendőket kicserélte és a sport¬ 
lap szélét gyöngéden kihúzta, halkan a Milfay 
fül̂ jie súgott: 

- Talán szerelmes vagy megint, Olivér? 
MTlfay nevetve csóválta meg a fejét. 
Izidor tehát a herczeget, majd Xypszy baro-

nettet vette szemügyre és miután a szerelem 
jeleit egyiken sem észlelte, ellenséges pillan¬ 
tásokat vetett Treszkára, mint valami tola¬ 
kodóra. 

Treszka azonban boldogan, szinte harmatos 
szemmel ült helyén. Rózsaszínű arcza, szőke 
feje és búzavirág szeme ragyogott. Körülbelül 
azt érezte, hogy mindent elért, a mit az élet¬ 
től, a borszkai majálistól, leányságától várha¬ 
tott: kétségen kívül bebizonyosodott, hogy ő 

RAJNER FŐHERCZEG. (Elhunyt január 27-én.) 

az első hölgy a fürdőhelyen és e perczben tán 
azt sem bánta volna, ha a grófok, herczegek 
ós a többi főurak megölelik nyilvánosan! Hadd 
pukkadjon meg mindenki a vármegyében.} 

- Az én dédanyám egy Merseházy grófné 
volt, — rebegte szinte önfeledten, — azért nem 
érzem jól magam a parasztok között. 

Milfay Olivér erre olyan udvariasan, a mint 
csupán orfeumi dámákkal szokott beszólni, ezt 
kérdezte Treszkától: 

- Vörösborral parancsolja a pezsgőt, vagy 
pedig tisztán? 

Treszkának megrezzent a szeme. Sohasem 
szokott inni, de most bátran mondta :j 

- Csak úgy, a mint az urak isszák. 
Olivér intett a felszolgáló huszárnak, de Izi¬ 

dor hamarább volt kéznél. Medocból, Pomery-
ből és hollandi pálinkából hirtelen szinültig 
megtöltött egy poharat és ezüst tálczán Treszka 
kisasszony elébe állította. 

Milfay megelégedése jeléül hunyorított Izi¬ 
dorra. Az öreg markor pedig várakozólag meg-
állott Treszka háta mögött, a mint keveréke 
hatását várta. 

A leány felhajtotta a gyilkos erejű bort, de 
a szempillája sem mozdult. 

- Hm, — gondolta magában Milfay. 
Izidor szégyenkezve sütötte le a szemét. 

Aztán gyorsan az üres pohár után nyúlt. 
— Köszönöm, már nem iszom, - - felelt 

Treszka és lassan felpirult az arcza. A halán¬ 
téka kitűzésedéit. És a szive hevesen dobogott. 
A bor megtette hatását. 

Treszka koválygó fejjel nézett körül. Az 
ácsorgók között észrevette apját. Kétségbeeset¬ 
ten intett az öregnek. Aztán az apja karjára 
kapaszkodva, ingadozó léptekkel elhagyta a 
csatateret. 

Izidor mozdulatlan arczczal állott az urak 
háta mögött. 

— Estig ez se fog alkalmatlankodni, 
mondta felhangon. - - Addig eltart, míg ki-
alussza magát! . 

II. Az asszonylaki amazonok. 

Már említettük valahol e történet folyamán, 
hogy Merseházy Miklós több vármegye örökös 
főispánja és töméntelen földek ura, zseniális 
ember volt. Geniejét nem az olvasmányokból, 
sem a hallomásokból merítette, zseniális volt, 
ha unatkozott, ha mulatott: és miután e két 
dolgon kívül egyéb foglalkozást nem tudott 
neki nyújtani az élet: mindig zseniális volt. 

Egy napon betoppant Margitvárra, a hol az 
azilumbelí urak ismét régi foglalkozásukat 
űzték. Olivér azokat a versenylovakat idézte 
fel emlékezetében, a melyeknek futásán nyert 
vagv veszített, Liviuszky kétségbeesetten aludt, 

míg a baronett fonnyadtabb volt, mint valaha: 
Lord Marvon helyezetlenül futott a Császár¬ 
díjban. 
''j|Miklós gróf ropogó léptekkel állított be a 
kastélyba és miután megtudta, hogy pártfo-
goltjai még életben vannak, megfuvatta a kür¬ 
töt, mint riadók alkalmával négyszáz esztendő 
előtt. 

A vendégek a lovagteremben gyülekeztek. 
Miklós gróf kezet fogott velük. Friss volt, ele¬ 
ven volt, ebben az órában érkezett Madridból, 
a hol egy mór herczegnőért párbajt vívott az 
orosz követtel. Csupán annyi ideje volt, hogy 
az Aranygolyónál megállítassa kocsiját.. . 

- Mindent tudok, - - kiáltotta. - - Tehát 
Treszka kisasszony megadta az árát a mulat¬ 
ságnak ! Én sohase tudtam szabadulni tőle. 
Ezentúl franczia pezsgővel kínálom. És a ma¬ 
jális többi hölgyei? Kit tettél még szerencsét¬ 
lenné Milfay ? 

Olivér vállat vont. 
— Azt hiszed, hogy van nekem még kedvem 

boldogtalanná tenni asszonyokat, leányokat? 
Miklós gróf — miután most szabadult sze¬ 

rencsésen egy kései kalandból, — vígan kiál¬ 
totta : 

- Higyjótek el urak, hogy nem érdemes 
másért élni, mint a nőkért! Hölgyekért vere¬ 
kedni, szaladgálni utánuk, éjjel-nappal velük 
foglalkozni: ez az igazi élet, urak. 

Livinszky minden köteles tisztelet mellett 
akkorát ásított, a milyent soha. Olivér a gróf 
vadonatúj szalmakalapját vizsgálta, a mely kü¬ 
lönös fonásával nyomban feltűnt. Csupán a 
fiatalos Xypszy baronett bólongatott helyeslő-
lég a gróf szavaira. Miklós gróf további szavait 
tehát egyenesen Xypszyhez intézte : 

- Van annál valami nagyszerűbb a föld¬ 
tekén, mint egy kerek női váll, a melynek a 
szine szebb, mint a márványé és formájában 
a nő egész egyénisége van kifejezve. Az utóbbi 
időben a női vállak és nyakak karakterével fog¬ 
lalkoztam. A váltairól és nyakáról lehet meg¬ 
ismerni a nőt! A váll kereksége vagy hegyes 
formája leleplezi a titkolózó nőt. Kerek vállal, 
nyakkal, a melynek törzsét aranyos pihék díszí¬ 
tik, a melyek finomabbak a madarak apró tol-
lainál: hiába hivatkozik a hölgy erényére. Ez 
az erény megdől egy jól elhelyezett csókon, a 
mely egyszerre érinti a vállat és a nyakat. 
A nyakszirt a szerelem szirtje, a csókok hul¬ 
lámtörésében diadalmasan áll e szirtfok, a míg 
a hullámok elborítják . . . 

- Ördögi! - - kiáltotta Livinszky. — Még 
sohase hallottam ilyen dolgokat. Költő vagy te, 
kegyelmes úr. 

Miklós gróf vállat vont: 
- Ha akarom, az vagyok. A nők többnyire 

költővé teszik az embert, vagy koldussá. En¬ 
gem szivesebben juttatnának koldusbotra, mint¬ 
hogy költővé tesznek. 

Xypszy baronett felsóhajtott: 
- Oh, bárcsak egyszer koldus lehetnék nők 

miatt. 
Milfay nyugodtan közbeszólt: 
— A nők csak azokat a férfiakat fosztogatják 

ki, a kik nők nélkül is elpusztultak volna. Van¬ 
nak férfiak, kik predesztinálva vannak a tönkre¬ 
jutásra. 

- Engem nem tesznek tönkre a nők, — ne¬ 
vetett teliszájjal Miklós gróf. — Én bizony a 
faképnél hagyom őket, midőn észreveszem, 
hogy fosztogatásra adják kis fejüket. Hamar 
meglátom terveiket. Néha szinte boldogtalan 
vagyok, hogy minden búcsú nélkül kell elhagy¬ 
nom nőket. Fáj a szivem értük. De hát kifosz¬ 
tani még sem engedem magam. 

Milfay bóliatgatott és tréfásan mondta : 
- Magam is szeretném azt a nőt látni, a ki 

Miklós barátunkat az orránál fogva vezeti. 
Bécsben és Budapesten már a legkisebb varró-
kisasszony is ismeri azokat a furcsa antik ék¬ 
szereket, a melyekkel Miklós a hölgyeket meg¬ 
ajándékozni szokta. A zálogos rendőrért kiált, 
midőn ezeket az ékszereket boltjába viszik. 

Miklós gróf olyan jóízűen nevetett, mintha 
a világ legmulatságosabb dolgát hallaná. 

Xypszy felsóhajtott: 
- Istenkém, ha valakit Merseházynakghiv-

nak!. . . Kell ennél több a női szivek és ke¬ 
gyek elnye réséhez ? 

(Folytatása következik.) 
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A MŰVÉSZHÁZ ÚJ PALOTÁJA ÉS FEL¬ 
AVATÓ KIÁLLÍTÁSA. 

Három évi fennállás után .saját palotájába 
költözködött a Művészház, ez a gyorsan iz¬ 
mosodó művészeti egyesületünk. Néhai gróf 
Zichy Jenőnek Rózsa-utczai palotáját szerezte 
meg és építtette át a saját és a közel jövőben 
megnyíló müvészklub czéljaira. A palota Szegfű-
utczai oldaláról tágas előcsarnokon át kelle¬ 
mesen tagolt lépcsőházba érünk, a honnét öt 
nagy, felsővilágításu terembe jutunk, mely ké¬ 
nyelmes akasztás mellett mintegy három-négy¬ 
száz kép elhelyezésére elegendő. Az épület 
még nincsen teljesen készen, az előcsarnok 
freskóiból is még csak kettő látható, úgy hogy 
ez alkalommal inkább csak az egyesület pro-
grammjával és kiállításával foglalkozunk. 

A Művészház már eddig is eredményes múltra 
tekinthet vissza, melynek nagyobb jelentőségű 
sikereiről mi is minden ízben beszámoltunk 
olvasóinknak. Első kiállításain egy csomó olyan 
tiatal festőt mutatott be, kik azóta már neves 
művészekké lettek, inajd az impresszionista 
kiállítás következett, a hol a művészettörténet¬ 
nek épen azt a fejezetét mutatták be, mely 
teljesen hiányzik nyilvános gyűjteményeink¬ 
ben. A zsűrimentes kiállítás ötletnek jó volt, 
ha nem is szült nagy meglepetést, a mit vi¬ 
szont annál többet hozott a magyar festők 
kollektív kiállításainak sorozata. Ezek, de köz¬ 
tük főként Eippl-Rónai József, Kernstock Ká¬ 
roly és Vaszary János gyűjteményei nemcsak 
azért, mert három érdekes művészi egyénisé¬ 
get tártak elénk, hanem mert festészetünk egy 
újabb kialakulásának kezdetével ismertettek 
meg, valóságos szenzáczióként hatottak 

Elárulták azt, hogy a franczia impresszioniz¬ 
mus és pleinairizmus keltette újabb magyar 
festészet lassanként más iránybán kezd tovább 
fejlődni. Mintegy két évtized alatt megtanul¬ 
ták a mi festőink mindazt, a mit a francziák-
tól megtanulni lehetett és számos egyéni és 
faji vonással gazdagították is az impresszioniz¬ 
mus történetét. De aztán nem következett be 
elposványodás, mert az újonan szerzett esz¬ 
közökkel az impresszionizmus közvetlen czél-
jain túleső feladatok megoldásához fogtak, újra 
feltámadt a komponálás, a látott természettől 
függetlenebb alkotásnak, a festéssel való köl-
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tésnek vágya s megszületett már az iskola 
neve is: az expresszionizmus kifejezés. 

Ezeknek az újabb törekvéseknek érvényre 
jutása, azaz a közönséggel való kapcsolatának 
megteremtése kezdetben meglehetősen nehéz 
volt. A múltra visszatekintő leghatalmasabb 
képzőművészeti egyesületünknek, a Képzőmű¬ 
vészeti Társulatnak, kebelében egy pár év óta 
dúló és gyakran a közönség elé kerülő viszály-
kodást épen az eredményezte, hogy a konzer¬ 
vatívabb elemek az új kísérletekben pusztán 
csak eltévelyedést látva, nem akarták őket a 
társulat kiállításain szóhoz juttatni. A meg-
türtség utolsó határát körülbelül a franczia 
impresszionizmus klasszikus korának merész¬ 
ségei tették, a mi azontúl terjedt vagy egyál¬ 
talában nem, vagy csak küzdelmek után kap¬ 
hatott hajlékot a Műcsarnokban. A Művészház 
azonban kezdettől fogva alkalmat adott az 
újabb irányok érvényesülésére, de viszont át¬ 
hághatatlan feltételül szabta meg a művészi 
tehetség kérdését is s ezért erősen mejjválo-
gatta a kiállításra kerülő művészeket. Új pa¬ 
lotájában rendezendő kiállításai programmjául 
is ezt a kettős elvet tűzte ki: támogatni az 
új törekvéseket, de csak, ha értékesek és hozni 
irányától függetlenül mindennemű, de csak jó 
művészetet. 

Ezzel elérte azt, hogy most olyan magas 
művészi színvonalú kiállítást rendezett, a milyen 
évek óta nem volt fővárosunkban. Végre lát¬ 
hattunk sok festő munkájából is összeválogatva 
olyan gyűjteményt, melynek alig van egy pár 
kivetni való darabja. Már kiforrott, megálla¬ 
podott művészeink közül elsőrangú szép ké¬ 
pekkel szerepelnek Mednyánszky László, Katona 
Nándor, Glatz Oszkár, Kőrösfői Kriesch Aladár, 
Kosztolányi Kann Gyula, Olgyay Ferencz, 
Eippl-Eónai József, Zádor István, Dobai Szé¬ 
kely Andor. 

De az ezeknek sokszor méltatott művésze¬ 
tén kívül is sok tapasztalatot nyújt a kiállítás 
épen az újabb törekvések felkarolásával, melyek 
a magyar festészet érdekes tovább fejlődéséről 
tanúskodnak. Még nem régiben, alig egy-két 
évvel ezelőtt is a tájképfestós erős túlsúlyban 
volt a mi kiállításainkon a figurális ábrázolá¬ 
sok felett. Hova tovább megszoktuk, hogy a 
művészetnek ezt az ágát egy-két jól rosszul 
sikerült arczkép próbálja csak helyettesíteni, a 

mi nem is volt kárpótlásnak tekinthető, hiszen 
a portrait czéljai egészen mások, mint az em¬ 
beri alakot a maga egész jelentőségében a 
világba állító képeké. A mi az ilyen termé¬ 
szetű képek közül mégis élénkbe került, nem 
sokat jelentett, mert vagy a haldoklóban levő 
történelmi festészetnek, vagy a még vértelenebb 
művészeti eklektikusoknak élettelen alkotása 
volt. 

Időközben azonban a puszta benyomásokat 
kereső és ábrázoló tájképfestés lassankint hát¬ 
térbe kezdett szorulni, egyre-másra sűrűbben 
bukkantak fel a figurális képek és mindinkább 
erősebben hangzik nálunk is az a csatakiáltás, 
mely a nyugati művészetben jóval régebben 
támadt: szabaduljunk meg az impresszioniz¬ 
mustól, mely az epigonok kezében épen oly 
lélektelen sablonná kezd válni, mint akármelyik 
más festői irány. 

Ezeknek az új törekvéseknek szolgálatába 
állott több tehetséges festőnk, a ki addig tel¬ 
jesen benneélt az impresszionizmusban, mint 
Kernstock, Vaszary, Eippl-Eónai, vagy egy 
időre beleesett, rnint Csók. A legfiatalabb nem¬ 
zedék pedig már egészen ezeken a nyomokon 
indul. Ebben az új stílusért való küzdelemben 
már nagy eredményeket értek el Kernstock és 
Eippl, Vaszary még tovább küzd és forrong. 
Nagyszerű rajzai és kész képei még nem álla¬ 
nak egy színvonalon. A fiatalabb stiluskeresők 
munkássága még egyenetlenebb. A legkifor-
rottabbnak Kádár Béla látszik, ki sajátos és 
egyéni kifejezésmóddal fest, Páldy Zoltán kissé 
archaizál bibliai kompoziczión, de mégis eredeti 
tud lenni. Eemsey a Cranachok korába tér 
vissza. Van Goghra emlékeztet Boromissza 
Tibor. Akad bizony a fiatal forrongok között 
néhány, ki nem sok tehetséggel kergeti esz¬ 
ményeit, de ezekért kár volna a többit meg¬ 
tagadni. 

A megállapodottabo nyomokon haladó fes¬ 
tők között is akadnak itt figyelemreméltók. 
Csáktornay Zoltán, Scheiber Hugó, Szigeti 
Jenő, Ziffer Sándor, E. Lengyel Lóránd friss 
és művészi dolgokat küldtek. 

A szobrászat ezen a kiállításon háttérbe szo¬ 
rul, pedig Csikasz Imre, Vedres Márk, Med-
gyessy Ferencz, Lányi Dezső szobrai jobb ren¬ 
dezést érdemelnének. 

Farkas Zoltán. 

Báró Mednyánszky László: Hegyi táj. 

Glatz Oszkár: Anya gyermekével. 

Kosztolányi Kann Gyula : Tájkép. 

A MŰVÉSZHÁZ FELAVATÓ KIÁLLÍTÁSÁBÓL. 

Katona Nándor : Hegyi patak. 
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VÁNDORLÁSOK. 
(Aladin »lsö szerelme.) 

Irta MAJTHÉNYI GYÖRGY. 

A reggel könnyes szemmel ébredt. A hegyek 
gőzölögtek az éjjeli esőtől és nagy, lomha 
lepedőkben lógott rajtuk a felhő. 

Aladin szomorúan nézett ki az ablakon. 
Sírni szeretett volna. Szép terveit, — legalább 
a mai napra - - elmosta az eső. Pedig milyen 
szépen elgondolta tegnap elalvás előtt az ágy¬ 
ban ezeket a kis vándorlásokat. Béggel korán 
fog ébredni, gyorsan felöltözik és reggeli nél¬ 
kül, észrevétlenül kisurran a parókia kis ka¬ 
puján. Erre mindjárt kiér az országútra. És 
látta az országutat, a napsugárral telehintett 
földeket jobbra és balra, a dolgozó népeket, 
a jegenyesort, a harsogó Garamot és aztán a 
várost, főterén az Irének házával. És szinte 
érezte a remegést is, a melyet akkor érzett 
volna, ha véletlenül Irént is megláthatja. 

Kis szivét csüggedés fogta el, a mikor ki¬ 
nézett az udvarra. Az erős eső föláztatta a 
földet és a parókia udvara egész kis tenger 
volt. A béresgyerekek föltürt ingeeskékben vi-
songva gázolták át a vizet, ázott tollú kacsák 
bukfenczeztek benne és egyszer valamelyik 
béresasszony is térdig emelt szoknyákkal ment 
át a pajtából a lakásába. A fehér lábszárak 
kizökkentették egy pillanatra a szomorúságá¬ 
ból, de a mikor a béresasszony eltűnt, Aladin 
megint a felhőrongyokat vizsgálta. Az eső 
egyre szitáit belőlük és semmi reménye nem 
volt arra, hogy elálljon. 

- Ilyen időben mégsem lehet Véghalomba 
gyalogolni, - - gondolta és egészen vigasztala¬ 
nul állott a szobában. 

Odakint most megcsendült a reggeli misére 
hívó harang szava és nemsokára meglátta az 
ablakon át nagybátyját is, a mint az istálló¬ 
ból jövet téglákra rakott padlókon igyekezett 
föl a házba. Aladin elébe ment a tornáczra 
és köszöntötte. 

A plébános még néhány utasítást adott a 
reá itt várakozó béreseknek, aztán megkérte 
Aladint, segítse őt ki a reggeli misénél és 
ministráljon. Aladin készségesen beleegyezett 
a nagybácsi kívánságába és néhány perez 
múlva egy nagy szürke esernyő oltalma alatt 
megindultak a közeli templomba. 

A templomszolga egy tiszta, pirosgalléros 
karinget keresett ki a fiókból és felöltöztette 
öt. Közben segített a plébánosnak is. Aztán 
kezébe adta a nagy misekönyvet. Az oltáron 
már égtek a gyertyák, 
kokon oly kevés fény 

dálatos borzongást érzett, valahányszor fölte¬ 
kintett rá. 

Imáiban ezért folyton el-elakadt és erősen 
összerezzent, a mikor n pap kifelé fordult az 
áldáskor. Egy Ízben a könyvet is elfelejtette 
az oltár másik oldalára átvinni. 

Oh. azok az elfátyolozott tekintetű szemek. 
Ki lehetett ez a nő, a kit szentté avattak e 
keskeny orrczimpákkal, e kéjes tekintettel és 
érzéki szájjal '? Vagy csak a festő álmodta 
ilyennek ? 

A mise már a vége felé járt és Aladin resz¬ 
ketve állott a helyén. Egyszerre csak azt látta, 
hogy a kép kezd megelevenedni. Az arcz tompa 
színét valami különös tűz futja alá, a száj 
mintha mosolyra ébredne és a szemekből bi-
zsergető sugárhullámok szaladtak le egyene¬ 
sen az ő kis, megzavarodott i-zivébe. Most a 
ruha színe is kivirult és az egész ablak láng¬ 
ban állott. Egyszerre megértette a csodát. 

A _nap, a nap ! Majdnem elkiáltotta 
magát. És a szive dobogiÍKát a torkában érezte. 
Ebben a pillanatban elfelejtette a képet, a 
melybe már majdnem szerelmes lett és már 
csak Irénre gondolt, a kihez rögtön el fog 
menni, mert már nem esik az eső, kisütött a 
nap és a sár most már nem is olyan nagy 
baj. De azért még egyre nézte a képet és mi¬ 
vel most már Irénre is gondolt, egyszerre ész¬ 
revette, hogy hasonlít hozzá. Ez a szőke, se¬ 
lyemfényű haj, az egyenes orr, a keskeny 
czimpák mind az övé is. Csak a nézése nem 
az. Vág}' Irén is tud talán így nézni ? 

Már-már gyötörni kezdte magát, de ekkor 
véget ért az istentisztelet és ő sietve ment a 
sekrestyébe, hogy minél előbb útra kelhessen. 
A nagybácsi nem értette e sietség okát és meg 
akarta pirongatni a figyelmetlenségekért is. De 
Aladin ekkor már kint volt az utczán és sziv-
dobogva, boldogan nézett föl a helyenkint szép 
kékre mosott égre. A nyugati égen ugyan még 
nagy gomolyokban törtek egymásra a felhők, 
de az eső elállt, a nap kisütött és Aladin 
gondtalan lallázással vágott neki a sáros or-
szágútnak. 

Az út egy kis kavicsdombnál, mindjárt a 
ezigányputrik mögött, kanyarodóhoz ért és 
ezentúl a falut sem láthatta máj-, ha hátra¬ 
fordult, A széles völgy feküdt előtte, dús, meg¬ 
öntözött vetéseivel, a melyeket a nap ara¬ 
nyosra csókolt. Baloldalt, a dombok alján a 
Garam füzesei húzódtak és az emberek, a kik 
ilyenkor rendesen a földjeiken munkálkodtak, 
az eső miatt, csak most mentek munkára. 

Aladin szorgalmasan kerülgette a sarat és 
közben arra gondolt, hogy mégis csak kényel-

i ezt az utat. És aztán eszébe jutott, hogy 
a szülei elutaztak-e még tegnap este 

szemben az Irén ablakaival. A sétatéren virág¬ 
zottak a hársfák, éiles, boldog illat szállon¬ 
gott a lombok között. Az emberek jöttek-men¬ 
tek,- hangosan beszélgettek és nevettek. Néme¬ 
lyek a kert árnyas útján sétáltak körbe, má¬ 
sok csak keresztül mentek a sétatéren, mert 
az a város közepén feküdt és így az egyik 
útja szinte utczának szolgált. Aladin a kör¬ 
tét majszolta és a fák lombján keresztül 
ügyelte Irén ablakait. Az egyik ablak még 
csukva volt és csak a szoba mélysége tükrö¬ 
ződött oeime. Aztán, a hogy az idő múlott, 
lassankint kivilágosodott. A nap megtánczol-
tatta benne a sugarait és az ablak szikrázott a 
tűzben. Most már nem tudott belenézni és 
gyakran hunyorgatott a szemeivel. Félt, hogy 
Irént nem fogja láthatni és egész testében re¬ 
megett az izgalomtól. Egy kicsit előrehajolt a 
padon, azt hitte, hogy a lombokat a szél épen 
a szemsugár útjába hajtja és ekkor egy alakot 
vélt látni az ablak mögött. Mólypiros köntös¬ 
ben, fehér prémmel a nyak körül. . . 

- Hisz ez a templomi kép !. . 
Fölugrott a padról és kiszaladt a kertből. 

A lélegzete elakadt, nem tudta mi történt 
vele. És e néhány pillanat alatt, a míg a kert 
bejáratához s azon át az útra ért, száz lehe¬ 
tőség is átvillant az agyán. Hogy csak káprá-
zat volt az egész, ezt gondolta először. De 
aztán már mintha az arczára is emlékezett 
volna, az érzéki pillantására, a rövid orrczim-
pákra és a vékonymetszésű szájra. Igen, lent 
az a fehérség a sarutlan lába volt. Most, az 
utolsó pillanatban, mielőtt az útra ért, a hon¬ 
nan tisztán láthatta az egész képet, - - már 
erősen hitte, hogy csakugyan látta és nem 
káprázat, nem a zaklatott idegek játéka volt 
csak az egész jelenség. 

Lihegve a pár lépésnyi futástól és idegeinek 
folytonos lázától kimerülve, ért az útra, köz¬ 
vetlenül szénibe az ablaksorral és azt látta, 
hogy Irén ablaka is nyitva van már és ő maga 
fehér pongyolában, hajol ki rajta. 

Nem tudta magának megmagyarázni az előbbi 
káprázatot. 

- Istenem, mi történt velem, - - gondolta-
és ment, csak ment, félig öntudatlanul már, 
az ablak felé. Föl sem mert nézni jóformán 
és a mikor a kalapot megemelte, érezte, hogy 
reszket a keze. 

Irén kedvesen köszönt vissza, de Aladin ezt 
alig látta. Most már piros volt az arcza és a 
lépései is megkeményedtek. Úgy csinált, mint a 
kinek sürgős útja van és meggyorsította a 
járását. Egy utczakereszteződésnél, a hol -
azt gondolta, már nem figyelheti senki, 
megállt és visszafordult. Eettentő gyengének 
érezte magát, az embereket olyan nagyoknak 
s 

főkötőt a padra borultan, az egyik mellékoltár 
előtt pedig valaki a rózsafüzért morzsolgatta. 

A nagybácsi is elkészült már és Aladin 
megrántotta a csengetyű széles, hímzett sza¬ 
lagját. Az. éles hang visszhangot verve szaladt 
végig az üres hajón, a kórusról pedig dübö-' 

után, egy régi szent énekbe kezdett. 
Az oltár előtt Aladin a szokásos helyre tér¬ 

delt és a latin imákra gondolt, a miket — 
azt hitte elfelejtett már. Közben moso¬ 
lyogva konstatálta, hogy a nagybácsi rosszul 
öltötte föl a casulát. Nyugodt szemmel vizs-
gálgatta a hímzett, nehéz selymet, az oltái 
egyszerű 

Pán boh pomáháj! (Isten segítsen meg.) 
A jámbor tótok megváltak zsíros kalapjaik¬ 

tól és visszamondták az áldást. 
Aladin folytatta az útját. Már a jegenye¬ 

sorba érkezett, a mikor egy parasztszekér utol¬ 
érte és a gazda üléssel kínálta meg. Fölka¬ 
paszkodott hát a zörgő alkotmányra és igen 
mulatságosnak találta, hogy minden tiz-hutjz, 
lépésre koszóngethettek a parasztoknak, a kik 
ilyenkor hűségesen abbahagyták a munkát és 
sokáig utánuk ^néztek. 

A «Laurant gépkovácshoz» czímzett kis korcs¬ 
mánál aztán barátságosan elbúcsúzott a vén 
szekerestől és gyalog ment be a városba. A kis 
szive most már erősebben kopogott és fölhaj-

íz arczába. 

sírás már nagyon fojtogatta és ő gyönge 
most, nem tudott az idegeinek parancsolni. 
Ekkor szemébe ötlött a tér másik oldalán a 
ház, a melyben a szüleivel lakott. Átment és 
mivel senkisem látta meg, beosont a folyosóra, 
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egy Mária-szobor előtt friss buzavirágcsokor 
feküdt. Aztán az oltárképre tévedt a szeme. 
Szűz Mária ült ott a trónusán, kék palástba 
öltözötten, karján a gyermek Jézussal. Körü¬ 
löttük pufók képű, meztelen angyalkák röp¬ 
ködtek és harsonákat fújtak. A templomabla¬ 
kok üvegfestményei is szenteket ábrázoltak. 
Különösen a jobboldalit vizsgálta sokáig. Ez 
egy csodaszép női alakot ábrázolt, vékony ve-
retű aranykoronával a fején,5 mély színű bi-
borruhában, a melyet fehér, széles' prém sze¬ 
gélyezett a nyak körül. Hófehér lába sarutlan 
volt, jobb kezével egy karcsú jogart fogott 
át. Arcza tündökletesen szép volt. Valami cso-

- ' 1 8 m e r ° S ° k n e k hogy ő Irén miatt , , _ „„. 
már messziről kitért; félt, 
hazudni, ha megkérdeznék tőle, miért is jött 
ma ilyen sárosán Véghalomba, a mikor a szü¬ 
lei elutaztak és neki a 'nagybácsinál, falun 
volna most a helve 

A piaczon egy kofánál körtét vett, mert 
éhes volt. A reggelije pedig talán még most 
is ott állt az asztalon a nagybácsinál. Elmoso¬ 
lyodott, a mikor arra gondolt, hogy talán 
keresni fogják; és az a tudat, hogv ő most 
egy kicsit tilosban jár, büszkévé tette nehánv 
perczre. 

Aztán bement a sétatérre, leült egy pacira, 

egyszer akarta látni. De Irén nem volt az 
ablakban. Föl-alá sétált egy párszor és arra 
is gondolt közben, hogy fölmegy hozzá. 

Jobb lesz mégis, ha máskor megyek, 
gondolta aztán és még egyszer elbúcsúzott az 
ablakoktól. 

Aztán ment, ment, keresztül a városon, át 
a hídon, ki az országútra. Fejét lehajtotta, 
kezeivel nagyokat lóbált a levegőben és nem 
érezte a perzselő déli napot. Csak azt érezte, 
h°gy most már mindig így lesz. Utána kell 
menni, akármilyen messzi lesz is, szenvedni, 
gyötrődni, ájultán sírni kell utána, úgy, hogy 
ő meg ne tudja. Neki kell adni a gondolatain 
kivül minden szivdobogását és lélekzetvételét. 
Be kell szívni a levegőt utána és megcsókolni 
a földet, a melyen járt. És egyszer talán meg¬ 
halni, - úgy, hogy ő meg ne tudja . . . 

Boldog boldogtalansággal a szivében ment 
a jegenyék alatt. 

Delet harangoztak, a mikor a falu áhí ért. 

Mahmud Sefket az új nagyvezér. 

AZ OSZMÁN NÉP HŐSEI. 
- Enver bey és Mahinud Sefket pasa. — 

A megvert és megalázott török nép úgy 
érezte, hogy betelt végzete, s készült a sors 
utolsó csapására, hogy elvész és gyaur kézre 
kerül a régi szultánok városa, Drinápoly is. 
Gyönyörű mecsetjeivel és szent sírjaival. A vég¬ 
zet a küszöbön állt, a nemzettanács elkerül¬ 
hetetlennek mondotta ki az áldozatot, s már 
összeült a minisztertanács, hogy megpecsételje 
az európai Törökország sorsát. De az isteni 
bölcseség évezredes temploma, a Hagia szófia-
mecset előtt egyszerre mozgalmasság támad; 
megjelenik fehér lovon egy levente, néhány 
tüzes szóval jelt ad az indulásra s társaival, 
néhány katonatiszttel és háromszáz török ifjú¬ 
val a palota felé tart, hol a minisztertanács 
folyik. A palota kapujában a levente leszáll 
lováról s az őrség utat nyit előtte és társai 
előtt, mert Enver bey ő, az ozmán nemzeti 
öntudat legendás ifjú hőse, a csataldzsai török 
hadak egyik vezére, kit a szultán, visszafogadva 
kegyébe, nemrég ezredessé nevezett ki. Enver 
bey kisded csapatával felsiet a lépcsőn és meg¬ 
zörgeti a tanácskozó terem ajtaját. Mozgal¬ 
masság támad a folyosón. A terem ajtajában 
megjelenik hadsegédeivel a csataldzsai fővezér, 
Nazim pasa, a hadügyminiszter, s látja: hiszen 
ez lázadás ! Enver bey, a kis ezredes áll előtte, 
ki nemrég meg akarta parancsolni neki, hogy 
mondjon le a vezérségről s engedje át helyét 
olyannak, ki meri s tudja is folytatni a hábo¬ 
rút. Szóváltás, lövöldözés támad. A hadsegé¬ 
dek Enver beyt veszik czélba, Enver bey hívei 
visszalőnek, s a hadügyminiszter holtan esik 
össze. A kis ezredes pedig, kilencz holttesten 
át, most már a tanácsterembe lép, a nagy¬ 
vezért lemondásra kényszeríti, aztán az egész 
minisztérium lemondó okiratával a kezében, 
a szultán elé járul, ki ámulva látja a fordu¬ 
latot ; a lemondást elfogadja s kinevezi nagy¬ 
vezérévé, kit Enver bey e méltóságra a forra¬ 
dalomnak minden formaságot legázoló parancs-

Enver biey. 

szavával javaslatba hoz: az ottomán nemzet¬ 
nek imént még üldözött, nem kevésbbé ünne¬ 
pelt hősét, Mahmud Sefket pasát. És Európa 
egyesült hatalmainak kívánságaival szemben 
teljesült az, a mit a kis ezredes, a harminczkét 
éves Enver bey kívánt. 

Öt éve most, hogy a török birodalom sorsá¬ 
ban egymást érik a drámai fordulatok s ez 
öt év eseményeiben ez ifjú szabadsághős ve¬ 
zeti a végzet útján nemzetét. Európa túlhatal-
mával vívja harczát ez idő óta, mindig győz, 
H az ügy, melyre felteszi életét, végül mindig 
elbukik. Ez volt eddig Enver bey végzete. 
Öt évvel ezelőtt társával, Niazi beyjel, ő tűzte 
ki a forradalom zászlaját Szalonikiban. Meg¬ 
buktatta Abdul Hamid szultán rendszerét s az 
akaratot, melyet az angol király és az orosz 
czár a hires revali találkozáson Törökországra 
diktált. A véres szultán, lelke ellenére, alkot¬ 
mányos országgá tette a török birodalmat. 
Mikor összeült az országgyűlés, Enver bey 
nem kívánt mást magának, mint hogy katonai 
attasénak mehessen Berlinbe a török nagy¬ 
követség mellé. Társa, kivel együtt alapítottak 
meg Szalonikiban az egység és haladás párt¬ 
ját, Niazi bey, katonai attasénak Bécsbe ment. 
Nem telt bele egy év és Abdul Hamid szul¬ 
tán újra kezdette a régi játékot, s ellenforra¬ 
dalmat támasztott az ifjú-török uralom ellen. 
Mikor álnok terveinek kétségtelen jelei mutat¬ 
koztak, Enver bey hirtelen elutazott Berünből, 
Niazi bey pedig Bécsből. Szalonikiban termet¬ 
tek, ott, a tisztikarral megegyezve, szervezték 
a hires hadjáratot, melynek végső állomása 
Konstantinápoly, czélja Abdul Hamid szultán 
megbuktatása volt. Vezérségre egyikük sem 
áhítozott, a büntető hadjárat vezetését Mahmud 
Sefket pasa, Szaloniki katonai parancsnoka 
vette kezébe. Ez habozva vállalkozott a fel¬ 
adatra, de aztán ragyogó vezéri talentummal 
hajtotta végre tervét s e hadjárat végén Abdul 
Hamid szultán trónját, hatalmát vesztve, az 
Allatini villa számkivetésébe jutott Szalo¬ 
nikiban. 

Az ifjú-törökök hatalmának most már nem 

Naizm pasa, az agyonlőtt volt török hadügyminiszter. 

volt korlátja. Mahmud Sefket pasa a biroda¬ 
lom hadügyminisztere lett, Enver bey pedig, 
mint a ki dolgát végezte, a győztes hadjárat 
után, melyet őrnagyi rangban ő is végighar-
czolt, visszatért katonai attasénak Berlinbe. 
De az új rend nem verhetett otthon erős gyö¬ 
kereket. Hatalmasak voltak az ellenségei — a 
régi rend - - s nem voltak a nagy birodalom 
kormányzására hivatott szervező talentumai. 
Mahmud Sefket pasa is- az egyoldalúság hibá¬ 
jába esett. Mindenáron az ujak érvényesülését 
akarva elősegíteni, üldözte a hadsereg tiszti¬ 
karában a régieket s hivatottakat és előbbre 
vitte az ifjakat, sokszor tehetségteleneket. En¬ 
nek következtében hangulat támadt ellene a 
tisztikarban s így alakult meg a katonatiszti 
liga, melynek, a tripoüszi szerencsétlen háború 
idején, döntő része volt Mahmud Sefket pasa 
és az egész ifjú-török rendszer megbuktatá¬ 
sában. 

A tripoliszi háború ismét a küzdők sorába 
állította és szembe helyezte az olasz hatal¬ 
masság akaratával a fékezhetetlen szabadság¬ 
hőst. Álutakon, az afrikai sivatagon át Tripo-
h'szba jutott, szervezett, úgyszólván a semmi¬ 
ből, százezer főnyi arab sereget, mely sok, 
nehéz akadályt vetett a hadviselés legmo¬ 
dernebb eszközeiben gazdag s hatalmas flottá¬ 
val támogatott olasz hódítók útjába. És Enver 
bey itt is győzött, a török ügy végül itt is 
elbukott. A lausannei szerződés Tripoliszt és 
a berberséget átengedte az olasz győzőknek. 
Enver bey kétségbeesetten tért vissza Török¬ 
országba, megbékült a szultánnal s ezredes¬ 
ként a trákiai csatasorba állt. És most ismét 
szembe került Európa akaratával. A Fényes 
•Kapun már összeült a végzetes miniszter¬ 
tanács. Ekkor megjelent fehér lován a palota 
előtt Enver bey s új fordulatot adott az ese¬ 
ményeknek. A 'hatalmasságok akarata megint 
nem teljesült, Enver bey, a szabadsághős, el¬ 
érte czélját és Mahmud Sefket pasa a legfőbb 
hatalmasság a török birodalomban. De a vég¬ 
zet lesben áll s Törökország sorsa sohasem 
volt kétségesebb, mint « győzelem után. 

EGY KÉZRE VÁGYOM. MENEKÜLŐ KURUCZ NÓTÁJA. A SZERELMES ÉNEKE REGGEL 
Jó olvasó, ki ülsz a lámpa mellett 
Akárcsak én itt, most rád gondolok 
S akárki vagy, versekkel ünnepellek. 
Látom fejed, figyelmes homlokod. 

Testvértelen és bánatos a költő 
Az életek, a szivek alkuján 
És néha ő, a magányos ődöngő 
Kétségbeesve nyúl egy kéz után. 

Most a kezed kell — nincs kéz a világon. 
Mit így szorítanék, egy kézre vágyom; 
Az éjen át nyújtsd, légy akárki bár. 

Gondolj reám és messze útjainkra 
S mondd, ki lehet, a ki e verset irta, 
Ki az a testvér és neki mi fáj ? 

Kosztolányi Dezső. 

Sóbálványa lettem 
Házam dulásának, 
Szeretett jószágim, 
Csűreim, táraim 
Bús pusztulásának. 

Nagy rámszakadásnak. 
A hirtelen vésznek, 
Futó, riadt úton 
Könnyben megforduló 
Visszatekintésnek. 

Adjad én galambom, 
A kit most találtam, 
Hogy leljek feledést 
Két szép, meleg karod 
Vad karolásában. 

Adjad, pocsék élet, 
Hogy ne legyek dőre, 
Koczogjon a lovam 
Boros, csárdás úton 
Vidáman előre. 

Add, óh Uramisten. Add, én gonosz sorsom, 
Hogy némán bolyongjak, Futván fütyörészszek 
Ajkamat szorító S nagy erdők aljain, 
Diihvel, háborúsán Bujtató lápokon 
Átkokat ne mondjak. Hogy vissza ne nézzek. 

Aily Endre. 

Ha győzve reggel álmon, lelki csöndön 
Gondolatod, mint megtérő barát 
FStfénylik bennem : boldogan köszöntöm 
Mély elmém édes Dominátorát. 

Ki Vágyaim Vezére így köszöntöm 
Vezette tikkadt vágyaim sorát 
Kútfőig, melynek vizével leöntöm 
Éltemet, ezt az égő Szaharát. 

Mert éltem csak egy égő puszta láza 
És lelkes tested benne dús oáza. 
Hol kettős kútra lelt a karaván. 

S gondolatod, hajtani hűs vizére 
Lelkemnek nyáját, vágyaim vezéro 
Mely lassan kél, mint Nap a Szaharán. 

JJabits Mihály. 
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RÉGI MŰVÉSZI KÁLYHÁK. 
A kályha művészete manapság, a középponti 

és a gázfűtés korában már nem igen izgatja 
az emberek lelkét. A cserépkályhától nem ki-
vánunk többé egyebet, mint azt. hogy meleget 
tartson, ne füstöljön s formájával és színével 
ne kiáltson bele a modern lakás csöndes har¬ 
móniájába. A közelmúlt iparművészete szobá¬ 
ink minden tárgyát művészies formákkal akarta 
felruházni. Ám sehol sem érte akkora kudarcz, 
mint épen a cserópkályhán. És ez természetes 
is. Ki ér ma rá arra, hogy a kuczkóban ül¬ 
jön s egyéb szórakozás híjján a kályha czifra-
ságait nézze? Minden művészi törekvés balul 
üt ki, ha nem belső lelki szükség a rugója. 
Kiáltó példák erre mai gyári cserépkályháink 
üres építészeti formáikkal, történeti stílusú 
vagy akár modern czifraságaikkal. A régi jó 
időkben a kályhának sokkal jelentősebb szerepe 
volt s a kályhás és az emberek így jobban is 
értették meg egymást. A világtól télviz idején 
szinte teljesen elzárt várak s a fallal kerített 
városok ' otthon ülő népe, de különösen aí 
asszonyok és az öregek életük jó részét a 
kályha mellett őrölték le, a minthogy falu¬ 
helyen a búbos kemencze kuczkója még ma 
is az öregek kiváltságos helye és szinte állandó 
tanyája. S alig, hogy a XV. század derekán 
a kandallókat és a tapasztott kemenczéket a 
mázas cserépkályha kezdi a háttérbe szorítani, 
a kályhások elhalmozzák mindazzal a pompá¬ 
val és dicsőséggel, a melyet a gótikus művé¬ 
szet mesterei az óriási dómok építése és dí¬ 
szítése közben teremtettek. A kályhafiókokat 
művésziesen faragott|formákkal mustrázzák s 
a díszítő motivumok felölelik a középkor em¬ 
berének szinte egész fogalomkörét, de különö¬ 
sen ennek azt a részét, a melylyel lelke tel¬ 
jességgel egybeforrt: Istennek és szentjeinek 
világát. 

A salzburgi vár mázas cserépkályhája 1502-
ből oroszlánok hátán nyugszik, alsó négy¬ 

szögletes részét fiókjaiban stilizált növényi 
elemek, gyümölcsök díszítik, letompított sar¬ 
kain, tornyos mennyezetek alatt szentek szob¬ 
rai állanak. Felső vékonyabb, sokszögű részén 
egymástól szentek szobrocskáival elválasztva 
dombormüvek sorakoznak, a melyek Jézus 
és Mária életét örökítik meg, a felső sorban 

xv—xvi. SZÁZADI .GÓTIKUS KÁLYHAFIÓK BESZTERCZE¬ 
BÁNYÁRÓL. 

pedig s a keresztrózsás tornyocskákból össze¬ 
rótt korona alatt ismét szenteket tárnak elénk. 

Ép állapotban gótikus kályha a külföldön 
is alig egy-kettő maradt fönn. Magyarországon 
eddig egyet sem találtunk. Annál több azon¬ 
ban a kályha-fiókunk, mely különösen várak 
omladékai között gyakori s a mely szenteken 
kivül magyar királyokat is megörökít. Ipar¬ 

művészeti múzeumunkban van egy színes XV. 
századbeli kályhaíiók s ez áttört művü csúcs¬ 
íves mennyedet alatt szent László királyunkat 
ábrázolja lóháton, caatabárddal kezében. Két 
másik színes kályhafiok, már renaissance ke¬ 
retben Mária királynét, II. Lajos feleségét és 
L. Ferdinándot. 

Az utóobi kettőt itadisies Jenő Parisban 
szerezte meg a múzeum- számára, de nincH 
kizárva, hogy Magyarországról való, -a mint¬ 
hogy a vágujhelyi születésű Spitzer is magyar¬ 
országi gyűjtésével vetette meg á halála után 
elárverezett világhírű párisi múzeumának alap¬ 
ját. A szécsényi vár helyén a múlt század 
végén zöld mázas kályhatöredékeket találtak. 
Az egyik fiók, XV. századbeli felirata szerint 
szűz Máriát, mint Magyarország királynéját 
ábrázolta. 

A vajdahunyadi vár kályháit és ezek pár¬ 
kányait stilizált liliomok díszítették. Városi 
házaink kályhái ezekkel szemben, a ránk ma¬ 
radt emlékek bizonysága szerint, valóságos képes 
könyvek voltak. Pozsonyban irott följegyzések 
szerint már a XV. század derekán készültek 
cserépkályhák. A városi múzeum idevágó em¬ 
lékei azonban többnyire a XVI. századból 
valók. Székesfővárosunkban Budán egy margit¬ 
körúti földszintes ház kapuja alatt befalazva 
egész sorozat zöld mázas, alakos díszü a XVI. 
század elejéről való kályhafiók látható. A leg¬ 
több és a legérdekesebb ily fajta emlék azon¬ 
ban eddig Beszterczebánya városáoól került ki. 
1894-ben itt dr. Bothár Samu kertjében egy 
XV. századbeli kályhásmester agyagvermét ás¬ 
ták ki, a mely tele volt több kályhára való, 
hibás s azért nem is mázolt kályhafiókkal. 
Ezeken a Nemzeti Múzeum, az Iparművészeti 
Múzeum és a Beszterczebányai Múzeum osztoz¬ 
kodtak s a képeinken láthatók szent Pált és 
Pétert, szent János evangélistát, egy magyar 
czímert tartó angyalt, és szent Katalint ábra-
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zolják. Még önnél is érdekesebb leletre buk-
.kantám,- Beszterczebányán l')09-ben, a mikor 
ott a városi múzeumot szerveztem. 'Ép akkor 
alakították át a nagy piaczon a XVII. század¬ 
beli faragványainál fogva érdekes Ébner-házat, 
a melynek múltja azonban gótikus részletei 
alapján Ítélve, a XV. századig nyúlik vissza. 
A XVI—XVII. századbeli boltozatok árkaiból 
szekérszámra hordták ki a törmeléket, a mely-
lyel valamikor az emeleti szooák padlójának 
alját kitöltötték s ebben egész sor régi kályha? 
fiókot találtunk, a melyet gyors beavatkozás-. 
sál sikerült az ottani és a budapesti Iparművé-'' 
szeti Múzeum számára megmenteni. Mint a 
képünkön látható részlet mutatja, ezen a XVI. 
század elejéről való kályhán már profán képek 
is vegyülnek a bibliai alakok közé. Ádám és 
Éva domborművével szemben egy egykorú sze¬ 
relmes pár áll az almafa tövében, közbül egy 
próféta mellképe látható. A második sorban 
Illés próféta után két képmás jellegű dombormű 
következik. Legalul a verekedő és a tánczoló 
házaspár között egy Mátyás korabeli vitéz 
lovas alakja látható. 

A protestantizmus terjedése a szentek dom¬ 
borművű képeivel ékes s általában az alakos 
kályhák divatjának véget vet. A most is csak 
kívülről fűthető kályhák új tagoltságot és dí¬ 
szítést nyernek, AH előbbiben a vízszintes vo-
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nalak hangsúlyozása érvényesül, az utóbbiban 
a növényi elemekből összerótt ékítmények. A 
legszebb XVII. századbeli kályhánk szintén 
Beszterczebányáról, az ottani Turchányi ház¬ 
ból került Iparművészeti Múzeumunkba 8 ezt 

fiókjain kobalt-kék alapon keleti jellegű tuli¬ 
pános indák díszítik, a melyek élénken em-
lékeztetrrek a perzsa favem-e miívesség színes 
mázii falburkolataira. '-Nyilvánvaló, hogy mi¬ 
ként £VII. századbeli hímzéseinken s régi 
erdélyi fayence edényeink 'egy részének dí¬ 
szítésén, jtt is török liiitiis érvényesült. A XVIII. 
s/aziidhan. különösen a rokokó idején, már 
nem lióknkhól rakják n kálybát. de alját, kö¬ 
zepéi és tetejét egy darabból mintázzák s 
káprá/atos iTgVességgel a' legveszélyesebb for-
imijú plasztikus díszítéssel ékesítik. A vt'ig-
lapolczai kittitélyhnl viiló a képünkön látható 
rokokó -kályha, melyet kai-iskaringós nnnán 
Ámor apró alakja díszít, s melyi nem régiben 
került az Iparművészeti Múzeumba. A holicsi 
ínyence gyárban a XVIIl. s/a/adlmn ilyen 
alakjukkal rokokó szekrényt utánzó 'fehér má-
zas kályhák ezines alakos díszítéssel ifi' ké¬ 
szültek. Egy igen szép, rokokó jelenetekkel 
ékes kályha ugyancsak Iparművészeti Múze¬ 
umunkban látható. 

A XVIII. század végének és a következő 
elejének klassziczizáló ízlése az urnákkal be¬ 
tetőzött, oszlopformájú hengeres kályhákat ked-
\elte, a melyek már vajmi unalmasak. S ezek-
ke.1- a-kályha régi jelentőségével együtt, ennek 
művészi díszítése is haldoklásnak indult. 

Díváid Kornél. 

A SALZBURGI VÁR GÓTIKUS MÁZAS CSEKÉPKÁLYHÁJA. 
BESSZTERCZEBÁNYAI XVII. SZÁZADI CSERÉPKÁLYHA, 

RÉSZLET EGY XV—XVI. SZÁZADI ZÖLD MÁZAS KÁLYHÁBÓL. 

(A budapesti Iparművészeti múzemban.) 
XV-XVL SZÁZADI KÁLYHAFIÓKOK BESZTERCZE-

BÁNYÁRÓL. 
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;erme az 3-6. Őrségváltás az Elysée-palotában. 

A FRANCZIA ELNÖKVÁLASZTÁSHOZ. 

^--f-í 
érkezése a versaillesi kastélyba. 4. A közönség Versaillesbeii 

A FRANCZIA ELNÖKVÁLASZTÁSHOZ. 
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TISZTA MÚLT A KIADÓHIVATALBAN. 
Egy napilapnak a kiadóhivatalában volt va¬ 

lami dolgom a minap. Sokan jöttek-mentek az 
izgatott és délutáni villanyvilágítástól sápadt 
helyiségben, barna rács mögött sürögtek az 
alkalmazottak, fiatalemberek és leányok, irtak, 
nagy üzleti könyvekben lapoztak, s írógépeken 
verték a zenétlen zenét. Egy fiatal leány, jött 
hié, sehogyse volt öltözve, sehogyse nézett ki, 
semmi különös^nem volt rajta, csak ott ácso-
rogtam és észrevettem, hogy ő is bejött. Meg-
állott az ajtóban, széjjelnézett és a szemközt 
való ajtó felé indult, a melyen arany üveg-
betűkből ki Volt Írva: Igazgató. A leány be 
akart menni, de egy ott piszmogó szolga meg¬ 
állította, A leány kinyitotta a balkezében lógó 
kis fekete reticule-t, a milyeneket az egykoro-
nás bazár kirakatában látni, s egy kis össze¬ 
hajtogatott papirost vett elő. A szolga kibon¬ 
totta a papirost, visszaadta a lánynak s a 
rácsvilág felé mutatott, abba az irányba, a hol 
egy nagy tábla lógott Levelezés felírással. 
A lány odament a Levelezéshez. Ott állottak 
legtöbben, a rács ablaka előtt, férfiak, egy-két 
nő, ^ e g egy hordár. A rács mögött egy kis¬ 
asszony ült, az bajlódott velük. A leány óda-
állott közéjök, a várakozók egy kicsit összébb 
húzódtak előle, a leány, kezében a papirossal, 
inkább unottan, mint kíváncsian nézett a rá¬ 
cson belül való világba. A kisasszony az asz¬ 
talon felhalmozott levelek közt keresgélt, egy¬ 
másután, gyorsan vette fel és tette le a leve¬ 
leket. Ezekben a sajátságos jeligékkel és szá¬ 
mokkal czímezett levelekben suttog, epekedik, 
hizeleg, turbékol, sir, fenyegetőzik, csábít, ös-
küdözik, kunyorál, alázkodik, alkudozik és őr-
jöng a szerelem, Budapest szerelme, az apró¬ 
hirdetések szerelme. Mennyi nyomor és mennyi 
pénz, mennyi könnyelműség és mennyi boldog¬ 
talanság, mennyi szív és mennyi fajtalanság, 
mennyi szemérmetlenség és mennyi költészet, 
a kisasszony kezei közt tünedező levelek: mi¬ 
lyen regény, az egész város, az egész élet. . . 

Végre rákerült a sor a leányra, beadta a 
rácson a papírját, s míg a kisasszony elintézi, 
a leány ordináré vöröses kabátja gombjai közé 
dugja a jobbkezét, mint Napóleon s kifejezés¬ 

telen szemeivel a falakon, csavarog. A kisasz-
szony kiszól : 

- Tiszta Múlt! 
Igenis — mondja a lány, mintha a nevén 

szólították volna. 
- Egy korona tizennégyet fizet. A pénz¬ 

tárhoz. Odaad a lánynak valami kis czédulát, 
a lány körülnéz, meglátja hol a pénztár, oda-
induL Tiszta i n u l t . . . a kisasszony egy pil¬ 
lanatig utánanéz, a gépirónő is megállítja az 
ujját a levegőben, egy hivatalnok hátrafordul 
egy nagy könyvből, a hordár is megmozdí¬ 
totta fáradt vén fejét, egy pillanat, tovább 
dolgoznak, semmi. A leány ott áll a pénztár 
előtt, egy czvikkeres ember elveszi tőle íf* kis 
czédulát. 

Tiszta Múlt - - diktálja hangosan magá¬ 
nak. Egy korona tizennégy fillér. 

Tiszta Múlt odaadja a pénzt, keztyűtlen 
piszkos, rágott körmű kezével. Miről álmodik 
ez a kéz ? Finom virágszappanról, a mely 
fehérre és puhára súrolja, drága parfümcsepp-
ről, a melyet a tenyerek szét fognak dörzsölni, 
kényes manikűr-ollókról, reszelőkről, rózsaszín 
festékről, szarvasbőrkeféről, a melyek tündök¬ 
lőre beczézik a körmöket s aranygyűrűről, . 
mely erősen megöleli az ujját, s benne opál-
ról, vagy zafírról, vagy türkiszről, vagy talán 
villámló gyémántdarabról? Vagy csak valami 
vékony ezüstgyűrűt szeretne ez a piszkos kéz, 
legfeljebb futtatott aranyat, nefelejcskővel vágj' 
piczike lánczon függő szivecskével ? Vagy nem 
is gondol gyűrűre ez a kéz, csak valami nagy 
darab puha és ragadós czukrászsüteményre 
egy körúti czukrászdából, a melynek, kirakata 
előtt bámészkodni szokott a krumplis kenyé¬ 
ren felnőtt Tiszta Múlt? Mit képzel, ki fog 
eljönni tiszta múltjáért, a mit itt kihozott a 
piaczra, s betett a kis papirosra. Gróf jön 
hintón, vagy bankár automobilon, vagy vidéki 
úriember jön gyorsvonaton, vagy katonatiszt 
jön paripán, vagy mérnök jön fiakkeren, vagy 
főpinczér jön konflison, vagy fiskális jön vil¬ 
lamoson, vagy szolid hivatalnok jön gyalog? 
Képzelete, szive, lelke vagy micsodája érzi és 
sejti, hogy mi következik most rongy kis éle¬ 
tében? Nem tűnődött soha szűzi táncziskolán, 
piruló bálon, valczeren, legyezőn, tarka papir-

guirlande-on, tubarózsa-bukétán, menyasszony-
ságon, fiakkeres lakodalmon, mikor a kocsis 
ostorára virágot kötöznek ? Vagy nem álmodott 
soha valami szent és őrült odaadásról, életét, 
ajkát, ölelő karjait, tiszta múltját dobogó szir-
vel, dalolva és suttogva, tánczlépésekben vinni 
a ligetbe egy mozi-gépészszel -vagy ktbaret-
szinészszel? Tiszta Múlt, Tiszta Múlt. 

A pénztárnok nyugtát ad a leánynak, czvik-
kere mögül belenéz az orczájába. A leány bele¬ 
teszi a nyugtát a reticule-jébe, köszön és megy 
a kijárat felé. Kinyitja az ajtót és eltűnik. 
Az ajtót nem kell behúzni maga után, a ki¬ 
adóhivatalnak szabadalmazott önmagától záródó 
ajtaja van, az ajtószárny lassan indul a leány 
után, a szabadalmazott, önmagától záródó ajtó 
valami fojtott nyöszörgéseel megy vissza, va¬ 
lami gépies sóhajjal. 

Szép Ernő. 

REMÉNYSÉG. 
Az elmúlásnak bús gondolatával, 
Borongó őszi délutánon : 
Kibékít egy mosolygós, nyájas arcú, 
Egy szép, hitető, csalfa áloln. 

Hogy itt e földön nem tiiában éltem ; 
Mint hegedűn, a húr szakadtán, 
Hangja tovább rezg, a-húr .leikéképpen : 
Emlékem, ennyi, föntmarad tán ! 

S egy-egy merengő, bús magános ember. 
Verses könyvemmel a kezében, 
Almaimat majd tovább szövi-fonja, 
Félig álmosa, félig ébren. 

S egy-két dalom, hű szerelmesek ajkán, 
Fölcsendül majd holtom után i s . . . 
S lesz szív, a ki az én szivemmel érez, 
Azután is, — óh azután is ! 

Tudom, hogy ón e hű testvér-szivekben 
Föntmaradok diadalommal... 
A győzhetetlen halált is legyőzöm, 
Egy-egy halavány, halk dalommal! 

Szaboluska Mihály. 

A SZERELEM AZ ÉN BŰNÖM. 
Franczia regény. ( po ly t a t á s , 

Dinner után a szalonban lord Standigate mel¬ 
lém ült a kanapéra: 

- Christiane kisasszony? Mért nem vegyül 
a vig ifjúság közé, mely odalent beszélget és 
évelődik? 

- Csak társalkodónő vagyok uram, félek, 
hogy terhükre volnék. 

- így Pedig nem fogja megismerni a külön¬ 
böző érdekes angol típusokat. A legkülönbö¬ 
zőbb fajtájúakat láthatja itt. A Closeburn-ok 
például a legtisztább skót fajt képviselik. 
Eégi edinbourgi családból valók, kastélyuk a 
Lundee-tó partján szakasztott olyan, mint a 
milyeneket romantikusán Walter Scott énekelt 
meg. Nemzeti viseletükben kellene ezt a három 
gyereket látni, hogy az ember testi szépségük¬ 
ről fogalmat alkosson, azt lehetne mondani, 
hogy mi angolok becsületesek, hidegek, korrek¬ 
tek vagyunk, az irek hízelgők és mézes-mázo¬ 
sak, de a skótok, kivált az előkelő származá-
suak,ellenállhatatlanul vonzóak, másukatsemmi¬ 
féle más nép között sem lehet találni. Valóságos 
regényhősök: gyengédek, de férfiasak is úgy, 
hogy férfiakat, nőket egyaránt megigéznek. Ha¬ 
talmas varázslók. Byron atyai ágon skót szár¬ 
mazású volt, Stuart Mária nemkülönben. Csak¬ 
hogy ezeknek a csillogó természeteknek lelke 
mélyén nincsen mindig - - ho«y is mondjam 
csak — nincsen mindig becsületes lelkiismeret. 

— Kedves uram! egészen nyugodt lehet, 
hogy nem szándékozom ilyenfajta varázslatról 
meggyőződést szerezni, távol fogom magam 
tartani azoktól, kik értenek hozzá — különben 
köszönöm önnek bölcs figyelmeztetését. 

— Mily finom érzésű ön, kedves Christiane 
kisasszony. Csakis az teszi oly nehézzé az ön 
helyzetét, hogy szép. 

- Ez csak jóindulatú túlzás. 
- Nem az gyermekem. Ön bájos, korántsem 

mindennapi, kecses, még pedig annyira, hogy 
ezeket a fiatal angolokat mird sorra meg¬ 
hódíthatja. Ne vegye rósz néven azt, a mit 
most közölni akarok önnel. Az utolsó napok¬ 
ban több ízben feltunt nekem, hogy William 
Closeburn gyakran önre szegezi szemét. Lehet, 
hogy ez csak képzelt veszély, de nékem nagy 
fájdalmat okozna, ha itt bármily szerencsétlen¬ 
ség érné, mert az én ajánlatomra jött ide. Ön 
élénk eszű, könnyen visszavág, fiatalsága bizo¬ 
nyos búskomorsággal párosul — s e két dolog 
eredménye nagyon csábító. Én pedig csak azért 
érzem magamat feljogosítva óvni önt, mivel 
tudom, hogy teljesen támasz nélkül áll. 

- Értem, uram, és köszönöm. Tartózkodób¬ 
ban fogok viselkedni, még nem szoktam meg 
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teljesen az önmegtagadást — de talán helytele¬ 
nül viselkedtem? 

- Dehogy, kedvesem. Szándékosan semmit 
sem tett, hogy magára vonja Closeburn figyel¬ 
met, de hiába, mégis csak nagyon vonzza őt, 
mert szépsége már önmagában is elég ehhez — 
a mi pedig nem az ön akaratán múlik. Nemcsak 
Closeburn, de ón magam is hatása alatt állok, 
sőt mások is. Ön nem tehet róla, de mi sem. 
Még csak egyet akarok lelkére kötni: hogy 
bármi baj is érné, azonnal értesítsen. 

Megindultán fogtam meg az öreg lord kezét, 
de épen midőn köszönetet akartam neki mon¬ 
dani,, Winifred sietett hozzám: 

- Jöjjön, miss Christiane, a Mireille első 
felvonásának karénekét szeretnők énekelni, kí¬ 
sérjen minket zongorán. 

Aztán, hogy elsiklott tekintete a mi fejünk 
felett, ezt a felszólítást intézte valakihez, ki 
hátunk mögött állott:' 

— Jöjjön maga is, színtársulatunknak párat¬ 
lan tenorja! 

Felkelek s meglátom a szóbanforgó tenort: 
William Closeburnt. S mialatt ő beleegyezése 
jeléül a fejével bclint, zavartan töröm fejem, 

AZ asztal végén Morei belügyi államtitkár, mellette Bourély pénzügyi államtitkár Morei gyarmatügyi miniszter. 
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hogv vájjon nem hallotta-e meg lord Standi¬ 
gate szavait? 

Abban reménykedtem, hogy talán Winnievel 
egyidőben lépett be, míg egy kis inezidens után. 
melynek miss Emily volt felidézője, ettől a 
reménytől is elestem. A fiatal leánynak Mireille 
szerepét kellett volna énekelnie. Minden erejé¬ 
ből igyekezett a bevezető recitativ részt jól elő¬ 
adni, de a Magalival való duó már sehogy se m 
ment. Egy hanggal mélyebben kellett kisérnem, 
de végre is kijelentette, hogy ma nem tud énu-
kelni. Lord Closeburn Vincent szerepót ónekelte. 
Belekezdett, a kar követte, de mivel Emily csak 
tovább szabódott, egy kifejezhetetlenül türelmet¬ 
len mozdulattal így szólt: 

- Ha már sehogysem akar, kedvesem éne¬ 
kelni, talán akad a hölgyek között valaki, a ki 
lesz oly szíves megalázkodni és elénekelni e 
szerepet. 

— Persze hogy, kiáltotta Winnie. Christiane 
is tudja, sőt nagyszerűen énekli ezt az áriát. 

Mindenki helyeselt, csak Emily nem. 
Nem szabódhattam oly balga módon mint ő, 

bele kellett egyeznem. A duó jól sikerült, nagy 
tetszést arattunk vele. A társaság szétszóródott 
és ón épen rendbe raktam a hangjegyeket, mi¬ 
dőn a herczegnő lord Closeburn karján a zon¬ 
gorához lépett, hogy énekemet megdicsérje. Ez 
végtelenül jól esett nekem. Annyira bizony¬ 
talannak érzem magam helyzetemben, annyira 
aggódom mindig, hogy nem tartóztatom eléggé 
vissza magamat ebben vagy amabban, hogy 
szerfelett hálás voltam szerencsekivánataiért. 

Teázni hittak. A haliba mentünk, mivel a 
mióta ennyire megszaporodtunk, ott szolgálják 
fel a teát. A hölgyek után indultam ón is, mi¬ 
dőn lord Closeburn ekként ajánlkozott: 

— Megengedi, hogy karomat ajánljam? 
Fürkészve tekintett reám. Most először vet¬ 

tem észre a tekintetében, hála lord Standigate 
figyelmeztetésének, rósz szándékát, mely tola¬ 
kodó nyájaskodás mögé akart rejtőzni. Nem 
tudom, mily czinizmus adott nekem e pillanat¬ 
ban erőt, hogy e daczos emberrel szemben 
biztosnak erezzem magam. Szégyenkezés nél¬ 
kül, merőn tekintettem a szemébe, de míg ek¬ 
ként daczoltam véle, szivem csak úgy lihegett 
a keblemben. Egy pillanatig, egy perczig, egy 
évszázadig tartott-e ez? A lord ajka remegni 
kezdett. Ez a kis mozdulat a valóság tudatára 
ébresztett. Arczom annyira elárulta ekkor un¬ 
doromat, hogy ellenfelem zavarodottan, bambán 
ismételgette kérdését: 

- Megengedi, hogy karomat ajánljam? 
— Köszönöm, nem fogadhatom el. 
— Miért? 
— Mert! Nálnnk Francziaországban e szó¬ 

nak annyi árnyalata van— válasszon közöttük. 
Gúnyosan elmosolyodtam, mert nem akar-
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tam túlságosan jelentékenyuyó tenni e néma 
jelenetet. 

— Nérans kisasszony, remélem máskor több 
Bzerencsém lesz s nem kell megküzdenem fran-
czia "árnyalatokkal». Ez a «mert», mely oly 
édesen csengett ajkán, soká nem fog kimenni 
fejemből! Egészen rózsaszínű lett az ajkán. 
Mert? — Persze épen mostanában óvták önt 
én tőlem. Ugy-e? Csakhogy mégsem kell engem 
valami emberevő szörnynek tartania, mert még 
senkit sem faltam fel. 

— Vannak ám azért még mai nap is ször¬ 
nyek, kik a nélkül, hogy felfalnának valakit, 
nem egy fiatal leányt bajba döntenek. 

— Bajba? Aligha! Ügy hiszem, hogy azzal 
még nem döntünk senkit bajba, ha megvall-
juk, hogy csodáljuk, hogy . . . 

— Kevesebb csodálat és több tisztelet job¬ 
ban esnék! 

— Kettős csodálatom jeléül nemcsak hódo-
latom, hanem tiszteletem is az öné. 

Meghajlik előttem s én magam lépek be a 
haliba. 

Szeptember 25. 
Ma reggel a napot Winnienek adott enek-

leczkével kezdtem, aztán együtt kilovagoltunk. 
Maud O'Eeilly, az öt nőtestvér legkedvesebbike 
és lord Closeburn tartottak velünk, a ki nagyon 
figyelmes volt kedves tanítványomhoz, és mintha 
egyáltalában ügyet, sem vetett volna reám. A 
diplomácziában ezt a megtévesztés politikájá¬ 
nak nevezik. Tiz órára visszatértünk reggelizni, 
étkezés után pedig felmentem lady Kichmond-
hoz, kit köszvényes fájdalmak szobájába szám¬ 
űztek. Épen a pap volt látogatóban nála, kit rit¬ 
kán látni a kastélyban. Egyszerű lélek, a kit 
aligha ösztökélt valaha is a megismerés vágya, 
mert mindent rá bizna a jó Istenre, ki úgyis 
mindenl ismer. Azok közé tartozik, kik meg 
tört szívvel is folytatni tudják létezésüket. 
Kegyvesztett lett valamikor s ezért küldték 
Addingtonba; csöndes áldozat szegény, ki bé¬ 
késen és hallgatagon viseli keresztjet. 

Lunch után három órakor lord Standigate 
unokaöcscse jött meg. Igazi angolnak, igazi 
londoninak látszik, első sorban is sportember 
és nem is több annál. Tiszteletére tenm'szez 
tünk, miközben Peart Closeburnnel szemben 
egyes játékban elég jó sikert értem el. Min¬ 
denki meglepődött lapos ütéseimtől; a játsz¬ 
mában ötöt nyert em hét ellen; eredménye 
szörnyű étvágy volt az öt órai teán. 

Midőn visszatértem lady Eichmondhoz, a 
lépcsőn lord William Closeburnnal találkozom. 

- Hová siet Nérans kisasszony? 
— Kötelességemet teljesíteni. 
— Most ? Micsoda az ? 

- Lady Richmondnak felolvasni 

Szeptember 26. 
Lady Eichmond gyógyulófélben van, ismét 

elfoglalta helyét nagy karosszékében a családi 
szalonban. Heggel óta szakad a zápor, mindenki 
otthon maradt. Nem könnyű dolog unatkozó 
embereket mulattatni, ha kétségbe vannak esve, 
hogy másféle idő jár, mint a hogyan kívánják. 
Szerencsémre a fiatal leányok egyrésze nagy 
buzgalommal flirtölt, úgy hogy legalább ezek¬ 
kel nem kellett törődnöm. Különben darabokra 
kellett volna szakadnom, hogy mindenkit mu¬ 
lattatni tudjak. De az erőlködésen, melylyel 
felvillanni láttam gonosz szándékát. Nyugodtan 
kérdeztem: 

- Lord Closeburn úri modornak tartja az 
ilyen beszédet? 

Arczom igen komoly, sőt kissé szomorú ki¬ 
fejezést öltött, midőn e szavakat kiejtettem. 
Ezért a szép skót hátra lépett, nem állottá el 
lovább utamat és valami bocsánatkérő szót 
mormogott. Felmentem, de valami aggodalom 
szorongatta továbbra is torkomat. Mivel bátorí¬ 
tottam fel ezt az embert, hogy meg nem szűnik 
üldözni engemet? Talán beszédemmel biztattam 
fel, vagy viselkedésem eshetik kifogás alá? 
Izgatottságomban, a helyett hogy jóakarómhoz 
lady Eichmondhoz nyitnéjí be, a kimért lady 
Surrey ajtaján kopogtatok. 

— Asszonyom azért kerestem fel, hogy meg¬ 
kérdezzem, vájjon a mai napig nem talált-e 
kifogásolni valót viselkedésemben'/ 

- Semmit sem, Nérans kisasszony. De mért 
kérdi ezt tőlem? 

- Csakis azért, mert lelkiismeretem gyakran 
teszi azt a szemrehányást, hogy úgy viselke¬ 
dem, mintha egyenrangú volnék lady Wini-
freddel, mintha nem tudnám magam teljesen 
beleélni új rangomba. Azért jöttem tehát, hogy 
megkérjem: a mely pillanatban helytelen volna 
viselkedésem, figyelmeztessenek. 

- Megnyugtathatom kisasszony, hogy maga¬ 
tartása kifogástalan s nem hiszem, hogy ily 
figyelmeztetésre valaha is szükség lesz. 

Elmosolyodott, az én szivemet pedig nayy 
öröm fogta el. Búcsúztam s nyugodtabb lelki¬ 
ismerettel mentem lady Eichmondhoz. Krisztus 
követéséből olvastam fel neki. S a miközben 
hangom hullámzásából álomba ringatódzott az 
öreg hölgy, ájtatosan olvasom fel magamnak 
hogy: 

«A földi lét napjai rövidek s hitványak, tele 
vannak gyötrelemmel és szorongattatássaL Az 
embert tömérdek bűnnel szennyezik be, tömér¬ 
dek indulatba sodorják, ezer aggodalommal, 
ezer gondilal terhelik, hiúságról hiúságra űzik, 
lázálmok tömegével csalogatják, tévedésekbe 
döntik, munkába törik, kísértésbe viszik, gyö¬ 
nyörökbe ftülasztják, szegénységgel gyötrik. Oh, 
mikor érnek véget e gyötrelmek ?» 

- Szomorú -lehet ily remek időben! Nem 
jöhetne megcsodálni a napnyugtát? 

- Lehetetlen. De ez a séta nagyon jól fog 
esni Winifrednek, a ki a kék szalonban van, 
keresse fel őt és beszélje rá ! 

- Lehetetlen ? Bemélem, hogy legalább más¬ 
kor el fog jönni. 

- No számítson egy más alkalomra sem. 
Nem rendelkezem időm felett. 

— Úgy hát erőszakkal kell egy szép napon 
ielvn nemi-

Merőn a szemembe nézett, tekintetében újra 
lelket akarok önteni este a szegényes lelkű 
társaságba, megérzem, hogy mennyire kihűlt 
bennem az ifjúság tüze. Végre játszani kez¬ 
dünk. Lord Closeburnt és engemet jelöl ki a 
sors, hogy a találós kérdést megfejtsük. El kell 
hagynunk a hallt, hol az összegyűlt ifjúság 
tanácskozik, s a természetrajzi gyűjtemény ter¬ 
mébe megyünk, hogy ott várakozzunk, míg 
behívnak minket. Sohasem néztem szívesen 
ilyen h«lott állatkertet. Lehet, hogy sokat ér 
ez a gyűjtemény is, de a magas, falnak tá¬ 
maszkodó szekrények, koporsószerű nagy aszta¬ 
lok ellenszenvessé tették nekem a helyiseget. 
Szegény szomorú állatok ! Porlepte tagjaitokat 
nem tudjátok löbbé megtisztítani! Üvegszemeí-
tekkel, melyek örökre mozdulatlanok, erőltetett, 
merev testtartástokkal, a mint szembenálltok 
velem, mily furcsák és nevetségesek vagytok! 
Mentői lovább nézlek, annál jobban idegesít 
mozdulatlanságotok. 

Lord Clüseburn ekkép szakítja meg meren-
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— A flirt Francziaországban is nagyon diva¬ 
tos, ügy-e Nérans kisasszony? 

— A flirt? Kissé. De mégis csak Anglia a 
hazája. 

— Csak kissé ? Csodálkozom. Én úgy tapasz¬ 
taltam, hogy ott elterjedtebb, mint Angliában. 

- Lehet. De erről én nem tudok felvilágo¬ 
sítást adni. Francziaországban vannak körök, 
hol a flirt ismerellen. 

— És ön sohasem flirtölt, Nórans kisasszony ? 
Melyen a szemembe nézett. Szép szeme 

megtelt nyájassággal és kissé lehunyt szem¬ 
pillájával úgy mérsékelte annak csillogását, 
hogy kifejezhetetlenül vonzó kifejezésüvé vált 
tekintete. Vérem gyorsabban kezdett keringeni, 
egészen megzavarodtam, habár feltettem ma¬ 
gamban, hogy közömbös maradok. Halk han¬ 
gom megismételte kérdését: 

- Sohasem flirtölt? 
Megharagudtam rá és szemére, mely mintha 

a lelkem mélyén kutatta volna gondolatom s a 
melynek csak az én számomra volt ilyen pil¬ 
lantása — és szárazon feleltem : 

- Soha! 
- Bámulatos! 

Az arczátlan! Annyira hatalmában hisz már 
engemet, hogy máris önkívületbe kell esnem, 
mert úgy tetszik neki, hogy csinosnak talál ? 

— Ön oly csábító ! 
Ez már túlságos tolakodás volt. Elérkezett a 

pillanat, hogy megleczkéztessem. Kissé fen-
héjázó arczot öltve feleltem ; 

- Szeretném, uram, ha nem értene felre 
engem. Ha mindenáron ki akarja magát tanít¬ 
tatni a franczia szokásokra — hajlandó vagyok 
felelni önnek, de csakis akkor, ha sem a kér¬ 
désben sem a feleletben nem lesznek személyes 
vonatkozások. Nem tűrhetem, hogy sorsom, 
mely ellen amúgy is küzdők, alkalmat és mó¬ 
dot adjon, hogy úgy viselkedjem önnel szem¬ 
ben, a hogyan nem szabad, ha becsületemet érin¬ 
tetlenül akarom megőrizni. Ez az egyetlen va 
gyónom egy szeplőtlen családi név fakult dicső¬ 
ségén kívül. «Nem adja meg magát», ez volt 
őseim jelmondata, melyet I. Ferencz adott nekik, 
midőn grófi rangra emelte őket. mert hősi mó¬ 
don védelmeztek egy várost. Nem gőgömben 
mondom önnek mindezt, hanem hogy végre is 
belássa: valamikor még talán egyet-mást meg¬ 
engedhettem volna magamnak, midőn nemcsak 
születésünk, de társadalmi állásunk is egyenlő 
volt, de most lady Winifred társalkodónőjének 
semmi sincsen már megengedve. 

- Mért fogadta el ezt az állási? 
- Az ön kívánsága szerint ugyan mit kel¬ 

lett volna tennem? 
Felegyenesedtem s most már én néztem für¬ 

készve az ő szemébe. Lord Closeburn szagga¬ 
tottan válaszolt: 

- Bocsásson meg kisasszony, szerfelett meg-
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kap helyes magatartása, nem is tudom, hogy 
tudtam magam ennyire elragadtatni — azt sem 
tudom mitől - - hogy ily durván viselkedtem. 

Mosolyogva közbeszóltam: 
— Durván és kíméletlenül. 
- S még mentségem sincsen egyéb csak az 

ön csábító bájossága. 
- Ugyan, hagyja abba! De térjünk vissza a 

haliba. Jócskán megvárakoztattak minket a 
hivassál. 

- Igaza van. Egészen elfeledtem, hogy talá¬ 
lós játékot játszunk. 

Kinyitottam az ajtót. Nagy meglepetésünkre 
a hall üres volt. Átmentünk a szalonba, de alig¬ 
hogy átléptük küszöbét, mindenki reánk bámult. 
Éreztem, hogy elsápadok, midőn lady Guild 
fordot és miss Emilyt összesúgni és nevetgélni 
láttam. Lord Closeburn teljesen megőrizte lélek-
jelenlétét s így szólt: 

- Milyen bájos gondolat, hogy minket fel¬ 
ültettek ! Csakhogy mi kitaláltuk az önök szán¬ 
dékát, midőn hallottuk, hogy a haliból kivonul¬ 
nak. Ezért segédkezet nyújtottunk tréfájukhoz 
és szép lassan végignéztük az üvegszekrénye¬ 
ket. Lady Surrey az ön madárgyűjteménye 
egyike a legérdekesebbeknek. 

Fennhangon folytatta a herczegnőhöz intézett 
szavait; ezalatt elég időm volt, hogy vissza¬ 
nyerjem önuralmamat és Winniehez csatlakoz¬ 
zam. A naiv gyermek egyáltalában nem értette 
meg, hogy mire irányult az az áruló művelet, 
melyet sógornője és miss Emily főztek ki el¬ 
lenem. 

Nem tudtam ezen inczidens emlékétől szaba¬ 
dulni, mert elárulta, hogy engemet és lord 
Closeburnt számosan vonatkozásba hoznak egy¬ 
mással. Mivel pedig köztünk házasságról szó 
sem lehet, a dolognak sértő szine kezd lenni. 
Az a tudat, hogy unaloműzőnek ily tréfákat 
követnek el velem, szinte elviselhetetlen, mert 
így még leányvoltomat sem becsülik. 

Segítettem Winifrednek kitölteni a teát, hogy 
nyugodtságom ezalatt visszanyerjem, és elrejt¬ 

sem zavaromat. Milyen kegyetlenek is tudnak 
csak lenni egymással szemben az asszonyok! 
összeesküdnek egy társnőjük ellen, akárcsak a 
gyermekek, kik a kezükbe került állatot kegyet¬ 
lenül, lelkiismeretlenül agyonkinozzák. Csak já¬ 
tékból, persze csak mulatságból, hogy áldoza¬ 
tuk végső vergődésében elgyönyörködhessenek. 

(Folytatása következik.) 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET 
Neked kedves. Milotay István novellás könyvé¬ 

ben van egy elsőrendű Íróhoz méltó, erővel és 
művészettel megirt novella, A vizsgáiul czímtí, 
melyet a kötet élére is tett az iró. Egy minden¬ 
napi tragédia van benne megírva: a sikkasztásban 
bűnös falusi nótárius, a ki a könnyelmű emberek 
módjára fásult egykedvüséggel megy elébe bizo¬ 
nyos sorsának s mikor már semmivel sem hárít¬ 
hatja el bűne következményeit, az öngyilkos fegy¬ 
verhez nyúl. A hogy ez az alak és egész története 
nyomról-nyomra az olvasó elé van állítva, a hogy 
a hangulat úgyszólván mondatról-mondatra meg¬ 
sűrűsödik a robbanás pillanatáig s a hogy a jegyző 
körüli alakok, a családja, a falusi környezet min¬ 
den egyes tagja néhány vonással meg van eleve¬ 
nítve, — szóval az egész novella eszközeinek egy¬ 
szerűségével, megelevenítő erejével a legjobb no¬ 
vellákhoz méltó, a melyeket mai irodalmunk M 
tud mutatni. Milotay István többi novellái nem 
érnek fel ezzel az egygyel; kellemos, okosan, jó¬ 
kedvvel, élénken és gondos feldolgozásban előadott 
történetek, de nem mutatnak sem a világ szemlé¬ 
letében, sem az előadás módjában jelentékenyebb 
egyéniséget Könnyedség és frisseség van bennük 
mindig, de inkább az ujségiró frissesége és köny-
nyedsége, apró ötleteken alapuló helyzetek, vidám 
anekdota kacsalábán forgó történetek, nem sokkal 
több mondani való, mint a mennyi egy hírlapi 
croquisba belefér. Az elmélyedés hiányzik belőlük, 
a dolgok és emberek leikébe való bátor belemarko-
lás s ez csak annál nyilvánvalóbb a többi novellá¬ 
ban, mert az elsőben megvan s így a következők¬ 
ben is jogot tartunk rá. Milotay a falusi élet 
eszmekörében érzi magát legbiztosabban, nem sza¬ 
kadt el a vidéki élettől, érzelmileg benne él, sze¬ 

reti és élvezni tudja, megfigyeli, nem birálja. 
inkább a kedélyes, rokonszenvező humor hangján 
szól róla. Legkedvesebb témája, mely legtöbb no¬ 
vellájában ismétlődik, hogy mikóp változik meg a 
külvilág, a környezet képe az emberben a szerint. 
a mint megváltozik a hangulata; alakjai anekdo-
tikus típusok, többnyire nem új fölfedezések a 
magyar élet alakjainak nagy változatosságából, 
hanem mindenki által ismert típusoknak variánsai. 
Az egész könyv főképen mint ígéret figyelemre¬ 
méltó, egy kiváló tehetségű fiatal iró első könyve, 
a ki minden bizonynyal még teljesebb és jelenté¬ 
kenyebb dolgokat is fog hozni. 

Skála. Ozo-rainé Ktilrm'in Margit e czímmel egy 
komédiát adott ki, a mely nem egy tulajdonságával 
magára vonja a ügyeimet. Hét, kissé lazán össze¬ 
forrasztott képben dramatizálva játszat el egy jól 
elgondolt történetet, néha meglepően élénk dialó¬ 
gussal és itt-ott szembetűnő drámairói érzékkel. 
Hogy a munka a közönség részéről is érdeklő¬ 
désre talált, mutatja, hogy most már a harmadik 
kiadása jelent meg. 

Edisonról nagyobb népszerű könyvet adott ki 
Holla Ignácz. Teljesen népszerű, a legszélesebb 
értelemben vett nagyközönség számára irta s a 
fősúlyt nem Edison találmányainak technikai vagy 
közgazdasági magyarázatára veti. hanem életének 
auekdotikus elmondására. Beszél gyermekkoráról, 
13 éves korában kifejtett lapszerkesztői munkás¬ 
ságáról, távíró hivatalnoki szerepléséről, első ta¬ 
lálmányairól majd az utánuk következőkről, mint 
a telefon, az izzólámpa, a fonográf és mozgófény¬ 
kép, — mindig a találmányok keletkezésére for¬ 
dítva főgondját. Leírja orangei laboratóriumát, ott¬ 
honát, anekdotikus vonásokat közöl róla. Több kép 
is díszíti a könyvet. 

A «Magyar Könyvtár*, fíaüó Antal vállalata 
három érdekes füzetet adott ki új sorozatában. Az 
egyik Marcel Prévost novellája, a Missette, a nép¬ 
szerű franczia Írónak, ki különösen a fiatal höl¬ 
gyek, lányok, asszonyok dolgaival szeret foglal¬ 
kozni, egyik újabb és igen mulattató munkája, 
melyben egy nagyon bájos franczia leányka mondja 
el volt angol nevelőnőjéhez intézett levelek alak¬ 
jában életének eseményeit, szerelmi csalódását A 
novellát Császár Ernő fordította. A másik füzet 
XVLL századi történelmünk egyik legfontosabb for¬ 
rásművét, gróf Bethlen Miklós önéletírását adja 
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bó' szemelvényekben, dr. Károlyi János bevezeté¬ 
sével és gondos jegyzeteivel. A harmadik füzet 
végül Henry Bernstein egyik darabját, a nálunk 
is sikert aratott Az édes otthon-i közli Ábrányi 
Emil fordításában. 

A börtön felé. Gcgns Dániel rendőrtanácsos, 
hozzáértő és ügyeskezű művelője a rendőrségi iro¬ 
dalomnak, A börtön felé czímmel érdekes kis mun¬ 
kát adott ki a Tábori Kornél szerkesztése alatt 
megjelenő Nagyharang czímű vállalatban. Apró, 
ügyesen irt képek vannak benne a rendőrség éle¬ 
téből s azokról az emberekről, a kik minduntalan 
összeütközésbe kerülnek a rendőrséggé]. A nagy¬ 
városi élet mindenféle elesett alakjai vonulnak fel 
a könyvben, azok, a kik a rendőrségi rapportok és 
razziák rendes szereplői. 

A <Jó Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja február 2-iki számába 
Benedek Elek és Jampérlh Géza Írtak verset, 
Zuboly érdekes dolgokat mond el Görgei tábornok 
gyermekkoráról, a tábornok saját elbeszélése alap¬ 
ján, Sebők Zsigmond folytatja Dörmögő Dömötör 
legújabb kalandjait, Lauber Dezső a budapesti 
hokki-versenyről mond el érdekes dolgokat, Elek 
nagyapó mesét ad, Pásztor József kedves gyermek-
vígjátékot. Zsiga bácsi és Holló Sári történetekkel 
mulattatnak, Rákosi Viktor folytatja regényét. Sok 
szép kép, a rejtvények, szerkesztői üzenetek egészí¬ 
tik ki a szám gazdag tartalmát. A *Jó Pajtás»-i a 
Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyed¬ 
évre 2 korona 50 fillér, félévre 5 korona, egész 
évre 10 korona, egyes szám ára 20 fillér. Mutat¬ 
ványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal. (IV. 
kér. Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
Neked kedves. Novellák, irta Milotay István. 

Budapest, az Elet kiadása; ára 3 korona. 
Skála. Komédia, irta Ozorainé Kálmán Margit. 

Harmadik kiadás. Budapest, Singer és Wolfner. 
Edison. Irta Ballá Ignácz. Budapest, Singer és 

Wolfner. 
A Magyar Könyvtár új füzetei: U89. Marcel 

Prévost: Missette. Fordította Császár Ernő, ára 30 
fillér. 690—691. Gróf Bethlen Miklós önéletírása. 
Szemelvények. Kiadta dr. Károlyi János, ára 60 
fillér. 692—693. Az édes otthon. Dráma három 
felvonásban, irta Henry Bernstein, fordította Áb¬ 
rányi EmiL Budapest, Lampel E. (Wodianer F. 
és fiai). ^ 

A börtön felé. Irta Gegus Dániel. Budapest a 
Nagyharang kiadása; ára l korona. 

Vegyünk Schweizer * , 

Foulard-selymet 
K r én mintái a mi ruháknak és > lo-i eoxiak való 
tavaszi él nyári újdonságunkból: (Uyes Foulardi, 
Voile, Urépu de Ch na, Eolieme. Mjusseline, 120 
cm. izéles, méierje K 1'20 le.tele, feketében, 
fehérben, egvs iru,en (s tarka, valamint hím¬ 
zett filousaok és ujak batieztban, kelőiében, 
vaszouban is selyemben. Ili csak elismert 
•zoliil selye'u-zövete'iet közvetlenül adunk el 
magánosoknak bírmentvt é* már vimmenteien 
a lakáshoz szállítva — (Dupla levél'- élyeg.) — 

Schweizer db Co., Luzern D 24 (Schweiz) 
- élj emízövet szétküldés. - Klr. udvari azáUitő. I I 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: YLACHOVITS 

GTŐBGY nyűg. görög-keleti szerb főesperes, 87 éves 
korában Nagykikindán. Az öreg prótó a szabadság-
harcz idején honyédhadnagy volt. - - GLASEB GÁ-
BOK EDE budapesti magánzó. 95 éves korában Buda¬ 
pesten. — NYITBAY FEEENCZ földbirtokos, Bars vár¬ 
megye és Léva város képviselőtestületének tagja, 
85 éves korában Léván. — Dr. DIAMANT MÓR tren-
eséni főrabbi, 75 éves korában Trencsénben. -
Idősebb MABTÉNY.I FEBENCZ Ítélőtáblái bíró, Sáros¬ 
megye törvényhatóságának és Esszében város 
képviselőtestületének tagja, 74 éves korában Kis-
szebenben. - - LEIPZIGER VILMOS, a Gyáriparosok 
Szövetségének alelnöke, az óbudai Leipziger-szesz-
gyár főnöke, 73 éves korában Budapesten. 
MENELLY KÁROLY m. kir. áll. fa és fém szakiskolai 
igazgató Temesváron. — Néhmai TATAY JENŐ ügy¬ 
véd, 68 éves korában Kecskeméten. - - SEIBOLD 
FRIGYES, a budafoki egyesült protestáns egyház 
főgondnoka, 68 éves korában Budafokon. — GARAY 
EDE nyűg. felső kereskedelmi iskolai tanár, 60 éves 
korában Budapesten. — MATIBKÓ KONBÁD, a kegyes 
tanitórend tagja, házi másodfó'nök, nyűg. főgimná-
ziumi tanár, 63 éves korában Podolinban. 
EHMANN FEBENCZ székesfővárosi elemi iskolai c. 
igazgató, 61 éves korában Budapesten. — SZÉKELY 
GYÖRGY, az ilyefalvi kerület országgyűlési képvise¬ 
lője, 50 éves korában Sepsiszentgyörgyön. — PBAJ-
NEB KÁLMÁN szentéi földbirtokos. - - BAKOS JENŐ 
körjegyző, 32 éves korában Budapesten. - - TÖVISI 
ELEK nyűg. betétszerkesztő Nagykatán. — FERENCZY 
ELEK, Hajdú vármegye nyűg. fó'szolgabirája, 62 éves 
korában. — VOLARICH MÁTYÁS postamester, 62 éves 
korában Kisbéren. — ZIMMEBMANN GUSZTÁV főgim-
náziumi tanár, 29 éves korában Nagykanizsán. -
Meszleni MESZLENY SÁNDOR posta- és távíró fel¬ 
ügyelő, 61 éves korában Budapesten. 

Ozv. KÁLTENBACH FEBENCZNÉ, szül. Hofbauer 
Antónia, 77 éves korában Budapesten. - Özv. 
KNATJSZ BOLDIZSÁBNÉ, szül. Gloker Klotild, 72 éves 
korában Gyulafehérváron. - - Özv. JAKAB PÉTERNÍ, 
szül. Buzáth Terézia, a mármarosszigeti ügyvédi 
kamara volt elnökének özvegye, 66 éves korában 
Budapesten. - - Özv. FÖKSTER EDÉNE, szül. Kosáry 
Emília Budapesten. - - CSECSOTKA MARISKA, Cse-
csotka Károly, a «Sloveuské Noviny» napilap szer¬ 
kesztőjének leánya, 20 éves korában Budapesten. — 
<jzv. ZUBRICZKY SZILÁBDNÉ, szül Markovics j Jolán, 
79 éves korában Budapesten. - - Özv. DOHA JÁ-
NOSNÉ szül. Temesváry Beatrix. 55 éves korában 

Q/erravallo. 
na bora vassal Hyglenlkus kiállítás 1906. Legmagasabban ki¬ 

tűnt Krősitőszer gyengélkedők, vérszegények 
és labbadozók számára. Étvágygerjesztő, Ideg* 

erősítő és vérjavitó szer. 
Kitűnő iz. 7000-nél több orvosi vélemény. 

J, Serrayallo, a,.iüi& Trieste-Barcola. 
Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres üvegekben. 

K 2.60. literes üvegekben K 4.80. 

S 
A VILÁGHÍRŰ 

chőbcrl-ágy 

SOK CSECSEMŐT 
korai mesterséges és egészségtelen tápláláetól mentett meg a 

mert jótékony hatással van az anyatej mennyiségére és minüs pere. 
A tej gyarapodása 33—50%. Kellemes izü minden folvaflíVh™ 

nem kapható, a szétküldés postán a pénzel őzetea beküldése 
után történik. Egy tégely K 3'ÍO, két tégely K 672 

három « K 972, n 

Szamosujváron. — SIPOSS GÉZÁKÉ, si;ül. Szűk Arán 
35 éves korában Kaposváron. 

EGYVELEG. 
* A legrégibb léghajó. A legutóbbi berlini 

nemzetközi aviatikái kiállításon bemutatták azt a 
léghajót, a melyet 17í»6-bau a \\iirzburgi csata 
után az osztrák hadsereg elvett a francziáktól. A 
léghajó, a melynek kosara és gömbje még mindig 
jó állapotban van, már azért is nevezetes, mert 
ez a legrégibb levegőbeli közlekedési eszköz, a 
melyet valaha használtak. Mongolfier ugyan sok¬ 
kal korábban találta fel a gázzal töltött ballont, 
de ezt sokáig csak annak demonstrálására hasz¬ 
nálták, hogy egyáltalán föl lehet emelkedni vele 
a levegőbe. Az első légi utazást egy teljesen fel¬ 
szerelt kosárral és ebben két emberrel ez a Berlin¬ 
ben kiállított léghajó tette. Érdekes megemlíteni, 
hogy eltekintve a hadi léghajóktól, a mai ballonok 
fölszerelés tekintetében ettől a legelső utazásra 
használt ballontól alig különböznek. 

A hftlgryek é8 a tarlósok egyetértenek abban, 
hogy a Mme Rosa Schaffer, Wien, XIX., Hammer-
schmidtgas.e 18. által forgalomba hozott szépitőszerek 
használata által a szépséget és fiatalos szint az agg¬ 
korig megőrizhetjük. Púder, krém eau ravissante, 
állkötő és homlokkötő, rhodopis és konoor egyetlen 
olyan hölgynél sem hiányozhatnak, aki szépségre 
igényt tart. A csodás hatás, mely már egyszeri hasz¬ 
nálat után is mutatkozik, megtepö, az árak pedig 
nagyon olcsók. Ez a czím: Kosa Schatíar, Wien 
XIX/2. elegendő. 

Felhívjuk olvasóink figyelmét mai lapunkban 
megjelent Simon Károly (Aussig a. d. Élbe) nemes 
ürgördiilő kanári hirdetésére. Ezen nagytenyésztó 
kanáriai több kiállításon az első dijat nyerték. 

" Naponta nj bőrápoló specziálitások 
*• keletkeznek; ezek azonban csaknem 

kivétel nélkül haszontalanságok. Egye¬ 
dül a tCréme Simon* adja meg az 

arczbőrnek, a természetes 
üdeséget és szépséget. Több, 
mint 50 éve használják az 
egész világon, daczára a sok 
utánzatnak. A Simon-féle 

í^_ tPoudre de rizt (rizspor) és 
1 szappan kiegészítik a krém 
nagyszerű hygiénikus hatását, 

Hölgyek öröme. A világhírű japán Neppon. 
pouder és créme a legtökéletesebb szépségápolók-
Pár nap alatt a legrosszabb teint is hamvas rózsássá 
varázsolja. — «Neppon» a női szépség titka! 

. k.ap-
fí 11 tv? következő cs. és kir. udvnVi illatsze>-
uzletekben és drogériákban : Mfiller J . L., IV.' 
K o -

. . , -- - ., 
Milialy. IV., Muzeum-körut 5., stb. stb. 

Mag-yar szabadalom 3911. sz 

Sáppal síék. 
Minden háztartásban elegáns kis kanapé gyanánt szolgál és egy 
kézmozdulattal l e t vál¬ s anap gyannt szolgál és 
kézmozdulattal a legtökéletesebb ruganyos matraczos agyra 
toztatható át, a legnehezebb és legnagyobb személyek számra 
is. ennélfogva minden jobb családnál kedvelt, sőt nélkülözhetlen. 
3 3 év óta sok ezer van használatban, mert a jó fekvés a tudó 
szabad léleírzRsét olnmniriitie. A «.».*..-_. i — f ........ 
— . . . — —-••'• ...-«i.i"/. v ̂  c» un. szab. gyára által Budapes¬ 
ten, IV., HariB-baxár 13. Árjegyzék kívánatra. Óvjuk a t ez. 

közönséget Schöberi-ngyaink értéktelen utánzataitól. 

CULTURE PARISIENNE 
DE BEAUTÉ. 
(Paris rne de la Paise 16.) 

Budapest, IV., Váczi-utcza 78. sz. 
Egyetlen valódi párisi szépségápoló intézet. Szakszerű 
arcz- és hajápolás. Manicure. Specialitás: a szemek 
L I A ^Stf&SÜ^ M i n t p á r i s i BZÖle*é8Ü szégség-

11i i V / k l * P á n s I e 8 e l s o intézetei kitübtetö okleve¬ 
lekkel képesítettek, mutatkozom be a bájos magyar 
holgj'kozonségnek. Egy ingyen-kezeléssel igazolom 
módszerem és a legkiválóbb franczia orvosi tekin¬ 
télyek által jóváhagyott szereim hatásosságát Kérem 
intézetemet és készítményeimet össze nem tévesz¬ 
teni más hangzatos elnevezésű, csak névleg íran-
cz,a intézetekkel vagy értéktelen gyártmányokkal 

Céleste de Bar-Charvolin, 
igazgatónő. 

Fog- Fog- Fog 
és gyökérhuzások 
fájdalommentesen 
érzéstelenitéssel.Fo-
gak fehérítése, fog¬ 
kövek eltávolítása, 
a száj és nyelv be¬ 
tegségeinek gyógy¬ 
kezelése, a legkin-
zóbb fogfájások 
azonnali megszün¬ 
tetése; gyermekek¬ 
nél a foghúzásoknál 
speciális módszer 

alkalmazása. 

tömések (plombokj 
arany és platinából, 
arany és ezüst amal-
gamból, továbbá a 
fog színével teljesen 
azonos porczellán 
niiissábóf stb. Ren¬ 
detlen, kiálló fogso¬ 
rok és egyes fogak 
rendes állásba való 
visszahelyezése.sza-
bályozása teljesen 
fájdalom nélkül,fel¬ 

nőtteknél is. 

sorok, rágásra alkal¬ 
masak, szájpadlás 
nélkül, ki nem ve¬ 
hetők, a berlini fo¬ 
gászati poliklinikan 
elsajátított legújabb 
módszerek szerint, 
művészi kivitelben. 
Arany- és platina-
kornnák, arany hi-
d a Iá sok. Régi hibás 
fogsorok atdolgo-

— , zása és javítása. 

Med.Univ. D r . G o n d a S á m u e l specialista 
Fogorvosi rendelőjében rendkívül mérsékelt díjszabás mellért eszközöltetik 

Il i-™ !¥., Kossnth Lajos-ntcza H. sz. TSSS! 
Vidékiek 24 óra alatt megkapják fogsoraikat Részletfizetési ked: 
vezmeny. Rendelő órák egész napon át. Tisztviselőknek az esti 

órákban külön rendelés, írásbeli jótállás. 

A diszkréten ejokelő illat, mely a Queldy-
parfürnöt jellemzi, hódította meg a legmagasabb körö¬ 
ket B ez teszi általánosan kedveltté ezen híres párisi 
különlegességet, mely (lásd mai hirdetést) a bel- és 
külföldi cs. és kir. udvari iltatszerüzletekben kapható. 

Párisi születésű szépségápolónő lHdapes-
teii. Felhívjuk t. olvasóink figyelmét a töultwe 
Parísienne de Beautéi (Váczi-utcza 78.) mai számunk¬ 
ban megjelent hirdetésére. Ez az egyetlen valódi 
párisi szépségápoló intézet, melynek vezetőnője Paris 
legelső intézeteinek kitüntető okleveivel bir, meg¬ 
kezdte működését és egy ingyen kezeléssel igazolja 
módszerének hatásosságát. 
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SAKKJÁTÉK. 
2834, számú föladvány Oarpenter E.-től, Tarrytown. 

SÖTÉT. 

A FE.JTÖRÖ MEGFEJTÉSE. 
Az 1-ső számban közölt fejtörő megfejtését be¬ 

küldte még és így a sorsolásban is részt vett 
Hechner István. 

Az 1-ső számban közölt fejtörő megfejtése: 
I. Páronként így állíthatók a növendékek : A E — 

l D _ I G _ C B — H J . 
II. Körbe így lehet őket egymás mellé állítani 

A E D O B J II ( I K 
A helyes megfejtők közül elsőnek h'i'iriiyei József 

másodiknak D<-mjén Mária neve hozatott ki. 

KÉPTALÁNY. 
d e t g h 

VILÍO08. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

A 2826. számú feladvány megfejtése Ohristensea V.-tol. 

Szerkesztői üzenetek. 
Somogyszob. Cs. M. A megfejtés rendben van. 

A második csoport név nem a képtalányok, hanem az 
ugyanezen számban közölt fejtörő feladat megoldóira 
vonatkozik. 

Jöttem a . . . Merő utánzás, mindennemű eredeti 
vonás nélkül. 

Girardini-fordítások. A fordítások merevek és fesze¬ 
sek, ezért a két költemény nem teszi azt a hatást, a 
melyet megérdemelne. 

Az alkohol. Két vers. Dalok. Az elsőt az antial¬ 
koholista szaklap talán közölné, föltéve, hogy csak a 
tendencziára néz, nem pedig a vers szépségére. A többi 
teljesen jelentéktelen próbálkozás. 

Éjféli dalok. Sok benne a zavar és keveset mond. 
Lehullott egy virág. Tragédia magva. Virágok 

szerelme. Nagyon is szereti a nagy szavakat, a me¬ 
lyek nem mondanak semmit. A költő nem szaval, -
ez a poétika legelső törvénye kellene hogy legyen. 

Kondorossy Margit. Nagyon költőietlenül elmondott, 
sekély leleményü történet. Milyen messze marad a 
népballadáktól, melyeket utánoz ! 

Szonettek egy nagyon szép asszonynak stb. Kö¬ 
zépszerű dolgok, nem emelkednek egy hajszállal sem 
a fölé a vonal fölé, a hol az irodalom kezdődik. 

Világos. Sötét. 
1. Kel—dt ___ Hg8 -f(i 
2. Ve6—c4 f 
1. - - f5-f4 
2. d2-d3 f 
1. . ___ . . . g4-g3 
í Kel—e2 

Világos. a. Sutét 
1. .. . . b7 - b5 
2. VeG-c6 f 
1. — _ . . . . HKl fi 
2. Kel—e2 

A 2827. számú feladvány megfejtése Friss Ottótól. 
\itarjQx. a. Sötét. 

1. Kd5xe5 
2. Vgl-g3 f stb. 

Világos. Sötét. 
1. Fd4-e5 „ . K-K 
2. Bb4—d4 f stb. 

b. 
1. ___ . . . Hb.6—fő 
2. Vgl-g8 f stb. 

Helyeién fejtettek megi Merényi Lajos. — Geisl 
József és Btark Vilmos. — A t Budapesti Sakk-kön. — 
A iBudaptsti III. kér. Sakk-kört. — Lndinyi Antal. — 
Wysohogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budaprtt) 
Németh Péter (Csongor). — Kintzig Bobért (Fokért). -
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót 
vár). — Szabó János (Bakony-Szentlatzló). — A «Győri 
Sakk-kort. — Székely Jenő. — Mészey József (Győr). -
A tZborói Társaskört. — A tKaloesai Katholikus Kört. — 
Veöreös Miklós (Zircz). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodtdi-
újlak). — A ílhcnaiöldvárí Egyenlütégi kört (Duna/öldvdr). 
Barcsa Mihály (Bihanutoari). — Osolnoki Irtván (Haján-
hadháza). — A tLeibiezi Gazdasági Kaszinót (Leibict). — 
Lustyik János és Szivák János (Albertí-Irsa). — tCsengeri 
Castinót (Csengar). — Király Mihály (Zenta). — Kunz 
Bezsö (Temetrékái). — Budai Sakkozó Társaság (Budapest}. — 
Patkó Imre (Talpat). 

A «Vasárnapi Ujság» 1-ső számában megjelent 
nagy kóptalányok megfejtése : 

I. Oh szerelmem, forró szerelem 
Forróbb mint a dél nyár középen. 
Ha a nap ily tűzzel sütne ránk 
Bég elégett^volna a világ. 

H. Király vagyok most minden alkonyon 
A nap pirosló fénye lövel reáro. 
A nap pirosló búcsú sugara 
Bíborra festi egyszerű ruhám. 

A megfejtők közül elsőnek Béressy Etelka, má¬ 
sodiknak Thontka János, harmadiknak Csók Mi¬ 
hály, negyediknek Zsoldos Károlyné neve huzatott 
ki s úgy nekik, mint a fejtörő nyertes megfejtői¬ 
nek megküldi a kiadóhivatalunk a kisorsolt dísz-
műveket. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-u. 11 

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

H dobhártya víbráczíós masszázsa 
nagyothallás, fülzugás és fülfájás 

minden neme ellen, neves tudósok kutatásai alapján 
szakkörökben már régóta kitűnő és hathatós gyógy¬ 
módnak van elismerve. Kézzel természetesen lehe¬ 
tetten a dobhártyához masszázs által eredményesen 
hozzáférni, ennélfogva a technika és a mechanika 
műszereire vagyunk utalva. A fül belsejének masszí¬ 
rozására alkalmas egyszerű, tehát nem túlságosan 
költséges, szolid, czélszerü vibrátor feltalálásának 
problémája megoldást nyert, mégpedig a duderstadti 
Loest Emil czég «Audilo» nevű műszerével. Ezzel 
mindkét fül egyszerre, vagy esetleg csak egyik fül 
is kezelhető, egyszerű fogás által a kívánt legkisebb 
vibrácziós erősségre beállítható, de erősebb beállí¬ 
tásnál ismét erősebben hat. Mellékkészülékek, vagy 
duplaműszerek különböző használati czélokra nem 
szükségesek. 

Sokan azt hiszik, hogy reménytelenül kell szen-

vedniök, mert a fülkezelés modern, tudományos ha¬ 
ladásáról sejtelmök sincsen. Kötelessége tehát min¬ 
denkinek, a legújabb vívmányokkal és hathatós ke¬ 
zelési módszerekkel megismerkedni, melyek lehetővé 
teszik a bajjal, idült esetekben is megküzdeni A pa¬ 
ciensek számos elismerő levele tanúskodik a bá-
mukitra méltó eredményről, mely ezen készülék 
kezelése által éretett el és a tekintélyek ajánlása 
mellett figyelemre méltó biztosítékot nyujt az «Auditos 
kiváló működéséről. 

A törv. bej. czég Emil Loest, Spezial-Institut, 
Duderstadt 14 a. Harz (Németország), nagyothallók¬ 
nak kívánatra útbaigazításokkal és kezelési utasítá¬ 
sokkal ellátott kimerítő könyvecskét küld. Önnek 
csak az «Audito»-ra (német szab.) vonatkozó köny¬ 
vecskét kell kérnie s azt azonnal teljesen költség¬ 
mentesen megkapja. 

TáTRfiFÜRCD 
TÉLI GYÓGYHELY. 

TÉLÍ SPORT = 
REMEK TELJ KLÍMA. 

im BOBPrÚYAJWCSOlYftPALYA 
" Téli idény: 

DECEMBER- MflRCZÍUS 
'ji Prospektus t Küld '• 

n ŰRflND HOTEL iGflZGATfefel, 

kiváló bor- és 
litMumos 

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

Kapható á*ványrlzkereskedéíékben és CPUII ITFQ ÁPfíQT S«*°y»-Lip<>c«i S«lvatorfon-á»-váll»l«t, 
gyógyszertárakban. OUnULI CO ftUUO l B»d.p««t. V., Rqdolf-r«kp«rt 8. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
'{fi <! ««"<*= • Mviro. első és legrégibb 
»III., BarOSS-ll.85. A ciipketlMtitó, vegytisztító 
Telefon:József2-37 é* kelmefestő gyári Intézete. 
Hikok: IL, Pí-ntcia 87. IV., Bskü-út 6. V., Keoskemétt-

ntcza 14. V.. Harmlncmd-n. 4. VI, T«ré«-ltorfit 
39. VI., AndráBBj-út 16. VID., József-korút 9. 

is mindig azt mondta, bog; szeplők elűzésére, valamint 
finom, puha bür és fehér teint elérésére 6e megóvására 
nincs jobb szappan, mint a világhírű iSteckenpferdi 
Illlomtej-szappan. Védjegye iSteckenpferdi, készíti 
Bergmann & Co. czég Tetechen a/E. — Kapható min¬ 
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszertár- s minden e 
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 fillér. — Hasonló¬ 
képen csodálatosan beválik a Bergmann-féle iManerat 
liliomtej-krém fehér és finom »*• kezek megóvá¬ 
sára, önnek tubusa 70 fillérért mindenütt kapható. 

OLAJFESTMÉNYT 
bármilyen régi fénykép után, 
művészi kivitelben készít a 

HUNGÁRIA 
fényképészeti és festészeti társaság 

Budapest, IV/v. Károly-Kőrut 24. 
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Amerika és Európa modern hölgyei csak 
ezen arczápoló szereket használják. 

A modern tudomány vívmánya! 
Ártalmatlan anyagokból készül. 

Hatása CSOdáS. Krém ára l kor. 50 fillér. Japán eljárás SZerínL Púder ára 2 korona 

* * * * « * > _ * . - , 
T/s, _. „szűnnek, a tein tisztátlansága eltűnnek. Minden eddigi készítményt túlszárnyal. 
JÓZSEF GYÓGYSZERTÁRA, BUDAPEST, VI. KERÜLET,! KIRALY-UTCZA 12. SZÁM. 

Kocsiárucsarnok 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen. 

Az összes 

betegápolási cifckeb 
raktára. 

Haskötők, lírvkötők művég¬ 
tagok toroséi-harisnyák. *u-
lanygépek és egyéb egésaaég-

_ _ ügyi cikkek u « u 

Fischer Péter és Társa R.-T. 
tatapwt, KMtBtfe L»jo»-utc« í. Telefon M l 
Alakíttatott I8U. .-. Most megjelent képes ánegy**-

kunk«t kívánatra ingyen «• bérmentve küldjük. 

borró\._J 

•SSÖ^Sörqií 

akácz. 
gledicsia. 

nemes gyümölcsfa 
és 

vadonczról 

NAGYON 
ÉRDEKES 
mechanikai képváltoztatá-aal. Hozzá 50 na¬ 
gyon pikáoi fényképfelvétel Ingyen. A képek 
— az üveg erőssége folytán — nagyon szé¬ 
pen és plasztikusan jönnek elő és ezt a pa¬ 
norámát, mechanikai képváltoztatással, pi¬ 
kantériája miatt az arak szívesen vásárolják. 
Egy komplett panoráma 50 fényképpel csak 
kor. 3-50. Egyedüli szétküldés utánvéttel 
M. SWOBODA, Wien III. Hiesspasse 13-232. 

ALAPÍTVA 1866 

HECKENAST 
=GUSZTÁVÉ 
ZOH60RATEBIEI 

Bpest, csakis Gizella-tér 2. 
Telefon. 

IBACH-ZONGOBÍK 
egyedüli képviselete. 

íBACH-zongorát játszanak és ajánlanak : 
Sackhaus, Dohnányi, Pugnot, Alice Ripper, Sauer, Steíaniay stb-

forduljon minden ér¬ 
deklődő, ki súlyt fek¬ 
tet elsőrendű faj¬ 
tiszta anyagra. 

GYÜMÖLCSFACSEHETÉK 
Sétány fák, díszcser j é k.tülevelüek, keri-
tésnövények, bog-yogyümölcsüek sto. 

SZÖLÖOLTVÁNYOK, 
(I. sima evru) európai és amerikai sima 
gyökeres vesszők, uktató diasarj egyzék 

kívánatra ing-yen. 

faiskolák és szDtboIrvanuMepeK 

előtt kéK*de>!K3Ee HU«ff O »• VŐ «*!•<;. ajánlja.e 
köhögés, lekedtség-, éjjeli izzadás, nehéz légzés, meghűlés, a légzőszervek 
megbetegedésénél ezen bajok meggátlására vagy elmulasztására a 

Kapható mindenütt . - » « Egy üveg Tuberin ára 2 K 50 f, nagy ttve* 5 
Postán legkevesebb 3 üveg rendelhető utánvéttel az egyedüli fő rak tá rod 

DIANA-gyógyszertár, Budapest, Károly-körut 5. szám. 

K. 

ü kiló új, j ^ fosztott, por¬ 
mentes K 9-60, 5 kiló Jobb 
K l-.'—,5 kiló fehér, pehely-

pnha, fosztott K 18—, Z+—, 5 kiló hófehér, pehrlj-
pnha fosztott K 30.—, S6—, 42'—. = 

KÉSZ AGYAK 
l piros ágy¬ 

huzatból 
jól meg-

1 dunjha, fagy l derekai] 18Ü cm. ho-szu, 116 cm. Bzóles K 10'—, 14'—,' 
15'— és 18'—, 2 méter hosszú, 140 cm. széles K 13—, 15' , 18' és 
21'—, l fejvénkos 80 cm. hosszú, 61 cm. széles K 3'—, 3'50 és f— 
90 cm. hosszú, 70 cm. széles K 4'50 és 5'50. Krázités minden tetszés' 
szerinti méretben is. 3 retü Bzrmatraezok l ágyra K 27'—, jobbak 
K 33'—. Szétküdés utánvét meett bérmentvo 9 K-tól feljebb. Becserélés 

és vissaküldés az postaköltség megtáritése eenében megengidve. 
Saohse l B e n e d e k , Lobps 6U. Pilsen mellett. (Csehország 

Rozsnyay vasas china bora 
igen hatásos vérszegény¬ 
ség, sápkór, neurasthenia 
eseteiben. Egy V« literes 
üveg ára 3.50 korona. 

A Eozsnyay-íéle 
vasas china bor 
egyike a legelterjedtebb 
és leghatásosabb gyógy-
boroknak. A külföldi ké¬ 
szítményeket felülmúlja. 
Vérszegényeknek külö¬ 
nösen ajánlható. Kap¬ 
ható minden gyógyszer¬ 
tárban és a készítőnél: 

Rozsnyay Mátyás gyógy¬ 
szertárában Aradon, Sza¬ 
badság-tér. 

— (Beregmegye.) 
a gyomor, belek, húgyhólyag g különösen a 
légzőszervek Lunitos bántalmainál igen jó l»a-
tásn még akkor is, ha venécek esete forog fenn. 
Megrendelhető: EDESKT7TY L.-nál Budapesten 

és a forrás kezelőségénél Mnnkáoeon. 

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

Állandó k l i s 
megtekinthető, minden vételkötelezettség nélkül 

UIKTORIH ÉS TÁRSA Bpest, VIII., kerület, Baross ntcza 1. szám. 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Kémes íirgördülií kanárijaim 
Wienben n.ver-
ték az I. syöz-
tesi érmet,az 
őrs/, kalturta-
nács díszokle¬ 
velét, Bpes-
ten a nagy 
aranyérmet . 

Ajánlok kiállítási és príma 
énekeseket, példányát 10.—, 
Iá.—, 16.—, 20.—, 30.— és 
50.— K-jával. Erőteljes, jól 
etethető tenyésznőstények 
KB.—,5.—,8.— példányonként 
SIMON KÁROLY, 
nagytenyésztő Anssig a. d. 
Élbe. Árjegyzék ingy. s bérm. 

Sárga János 
császár és királyi udvari szállító 

ékszerész és műötvós 
Budapest, IV., Kígyó-tér 5. és 

Mátyás király-tér 13. 

Az ország 
legelőnyösebb 

ékszer, óra, ezüstnemü 
és iparművészeti tárgyak 

beszerzési forrása. 
Készpénz és angol rendsz. 

részletfizetésre is. 
Vidékre választékot küld! 

Árjegyzék ingyen. 

Legdivatosabb 
karperecz órával. 

l karátos arany 90 K. 
14 i • l)örszijjal__ 28 • 
Ezüst bőrszíjjal 16 i 
Aczél • Hí 

HIRSCH és FRANK 
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 

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

téglagyári gépek. 
GYÁRT: falitégla és cserépsajtókat, téglagyártó é* agyagmegmnnkálo 

gépeket legnjabb és legjobban bevált .serkesetekben. :: :: 
Elvállalja anyagviis-
gálatok kivitelét és 

teljes 
téglagyári telepek 

létesítését. Tervek esk51t»«g-7et«s«k 
díjtalanul* 

ELSŐRANGÚ -
= RE FERENCZIAK. 

Költőgépek 
há?i és vadsrárnyas réazere jöve¬ 
delmező baromfiudvart szakszerűen 
óa olcsón bf-rendez. m i n d e n f e l é 
f aj baromfi t , «z öiszes szükséglet! 
cikkeket gzéllit mkülötilpgweég-gjtx 

NICKERL&Co.G.m.b.H. 
Központ: Wien-Iniersdorf. 
Triesters tr . 3O. Telefan 913O. 
l W. sz. katalógus kívánatra ingyen. 

Az 
99 B E R S O N " gnmmisarok 

különleges 
szült s bő vnn bizo-
minőség tartósabb 

keverékből ki¬ 
nyitva, hoL'y e i • 

mint a bdis 

Az új , , B E R S O N " fi-nmmisaroknak pontossá 
olvan a s z í n e é e formája, mint az Ön cipöjs 
hörsarkának, alakjának miivészies kivitelében rend¬ 
kívül e l e g á n s , minősége kiválóan t ar tó* és 
pehelykönnyU, 

Az aj j , B E R S O N ' ' guminisiirok megúvja cipő¬ 
jének böi'snrkiU az e l f érJü lés tö l , cipőjét állandóan 
elegáns, tökéletes formájában tartja aieg és nagy 
rugalmasságánál fogva védi az ön idegei t és hát¬ 
gerincét. 

A számos, teljesen értéktelen versenygyártmány. 
nak célja az, hogy a m i n t á z á s u tánzásáva l és 
hasonhnngzása elnevezéssel a t. e. közönséget félre¬ 
vezesse. 

A valódi új , , B E R S O N " gummissrok elegáns 
aranydobozba van csomagolva, amelyen a szó 
„ B e r s o n " világosan olvasható. Azonkívül minden 
valódi nj Berson gummisarkon látható az itt ábrázolt 
gyári ^» .- melyre különös flgye-
Tódjegy * " ^ - f W ^ * ^ ^ ? l e m fordítandó. 

Kérjen határozot tan csakis ezzel a védjegygyei 
•Hatott „ B E R S O N " gnmmisarkot. Csak s a j á t 
cipésze vagy cipőkereskeddje által erősí¬ 
t é s s é c ipősarkára és saját érdekében utasítson 
vissza minden más gyártmányt. 

Bersonmüvek, Budapest, vn. 

Az Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár 
RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 

folyó 1913. évi íebruár hó 8-án délután 4 órakor központi osztályában 
(V. kér., Dorottya-utcza 4. szám, saját épületében) tartja, melyre a t. ez. részvényesek 
az alapszabályok 12., 14. és 15. §-ai értelmében tisztelettel meghivatnak. 

TÁRGYSOROZAT: 
1. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelentésének, valamint a múlt évi zár 

számadásoknak előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség felosztása, a az igaz¬ 
gatóság és a felügyelő-bizottság részére a felmentvény megadása iránti határozathozatal. 

2. Egy igazgatósági tagnak választása két évre. 
3. Öt felügyelőbizottsági tagnak választása három évre. 

BsT* Azon t. ez. részvényesek, kik a közgyűlésen résztvenni és szavazati jogukat 
személyesen vagy más meghatalmazott részvényes által gyakorolni óhajtják, szíves¬ 
kedjenek az alapszabályok 18. és 20. §-ai értelmében legkésőbb 1912. évi december 
hó végéig saját nevükre irt részvényeiket, még le nem járt szelvényeikkel együtt leg¬ 
későbben 3 nappal a közgyűlés előtt, tehát legkésőbben bezárólag folyó évi február hó 
5-ig a takarékpénztár központi vagy budai osztályánál (V. kerület, Dorottya-uteza 4. 
vagy II. kér., Fő-utcza 2. sz. alatt) letenni; ugyanott a megvizsgált 1912.. évi zár¬ 
számadások és a felügyelő-bizottsági jelentés példányai az alapszabályok 154. §-a ér¬ 
tékűében folyó évi január hó 31-étól kezdve átvehetők. 

Budapesten, 1913. évi január hó 22 én. 
Az Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár igazgatósága. 

Redőnyös ülpsiróosztolok Iraf szekrények. Kártyanyilvántartás. 
Teljes intézeti berendezések. 

Budapest, 
Telefon 86-27. 

•.•* l eijes intézeti u=«-« H inch és Tűrso, 
Országszerte dí jmentes bem u tála s. 

Pénz, könyv *okmfinyszekrények 
Elsőrendű minőség. .-. Szolid árak. 
V., Alkotmány-utca 19. sz. 
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Szeíény 
leányok 
is ápolhatják kezeiket, arczu-
kat és bőrüket valódi Diana¬ 
krém, Diana-szappan és Diana-
púderrel, amióta az 

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

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

Gsak 

DIANÁT 
fogadjon el. 

K ifi fik 
Erényi IcIitiolSalicilt? 
1. A ki a test bármely részén 

viszketegségben szenved. 
2. A ki a test bármely részén 

bőrbántalomban szenved. 
3. A ki a test bármely részén 

kipállásban szenved. 
4. A ki a test bármely részén 

izzad. 
5. A ki az arczán, kezén, 

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

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

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

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

[CHTIOL-SALICIL-t 
használjanak. 

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

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

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

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

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

Az eredeti cErényi Ichtiol-
S a l i c i l ) 3 koronás dobozokban csak 
a kizárólagos készítőnél kapható: 

ERÉNYI BÉLA 
DIÁN A •- gyógyszertára, 

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

Több mint egy millió köszönőlevél 
érkezett a világ minden részéből. 

Ismeri 
N 

MÁR 
a 

Diana 
sósborszesz 
grandiózus hatását? 

Minden egészséges és 

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

iana 
használata által érhető el. 

h egosz országban mindenütt kapható. 

ERÉNYI BÉLA 
gyógyszerész 

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

^ 

Minden üvegnek plombálva kell lenni 
Egy üveg Egy nagy üveg Egy legn. üveg 
DIANA- DIANA- DIANA-

BÓsborszesz BÓgborszesz sósborszesz 

44 1.20 2.50 
fillér. korona. korona. 

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

HÓIT S Y PÁL. f ( 7 p ! ) BUDAPEST, FEBRUÁR 9. 

Tiziaito : Marc-Antonio Trevisani doge képmása. 

PÁLFFY JÁNOS GRÓF KÉPGYŰJTEMÉNYÉBŐL. MELY HŐST A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMBA KERÜLT. 

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


