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Szegény 
leányod 
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, 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 

fogadjon el. 

Kinek kell használni 
Erényi Ichtiol Salicilt? 
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 

ÍCHTIOL-SALICIL-Í 
használjanak. 

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

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

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

Az eredeti (Erényi Ichtiol-
Salicil> 3 koronás dobozokban csak 
a kizárólagos készítőnél kapható: 

ERÉNYI BÉLA 
Dl A NA - gyógyszertára, 

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

Több mint egy millió köszönőlevél 
érkezett a világ minden részéből. 

Ismeri 
N 

MAR 

Diana 
sósborszesz 
grandiózus hatását? 

Minden egészséges és 

minden beteg 
igazolhatja, hogy az elkép¬ 
zelhető legjobb sikercsakis" 

D i a n a 
sósborszesz 

használata által érhető el. 

Az egész országban mindenfitt kapható, 

ERÉNYI BÉLA 
gyógyszerész 

Budapest, Károly-körút 5. 

Postán legkevesebb 6 üveg 
szállítható utánvét mellett. 

Minden üvegnek plomlmlva kell lenni 

"Egy üveg 
DIANA-

sósborszesz 

44 
fillér. 

Egy nagy üveg 
DIANA-

sósborszesz 

I.2O 
korona. 

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

Egy legn. üveg 
DIANA-

sósborszes* 

2.50 
korona. 
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HÓIT S Y PÁL. BUDAPEST, FEBRUÁR 23 . 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza II. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-ntcza 4. 

;za II. 
zá 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési 
feltételek: 

{Egészévre . 
Kélévre ... 
Negyedévre 

90 korona. A «Vi/íipJtrój|i*rf»-val 
1O korona, negyedévenként l koronával 

& korona. ^ ' **"***i' 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 
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AZ ASSZONY GYÖNGÉJE. 
ELBESZÉLÉS. IRTA KÁJEL ISTVÁN. 

- Kezét csókoltatom a fejedelemasszonynak, 
de ón már csak megmaradok barátnak, nem le¬ 
szek huszár. 

— Az ördög bújjék magába, Merseházy, — 
motmogta víg nevetéssel Milka. — hát igazán 
nem akar szerencsétlenné tenni? Azt hittem, 
hogy a Szabin nők elrablását fogja utánozni 
ezen az erdei mulatságon! Nézze, tőrt is hoz¬ 
tam magammal! Lánykoromban mindigakeb¬ 
lemben hordtam. Mennyit elővettem, milyen 
szamár voltam ! 

- Azt hiszem, most is elővenné! 
- Ügy-e ? Csak a szám jár. Nem vagyok 

ám én egy cseppet sem rósz, csak mérhetetle¬ 
nül unatkozom ebben az elátkozott kastélyban. 
De micsoda nérói ötlet: asszonyokat együvé 
zárni. Csodálom, hogy még eddig meg nem 
mérgeztük egymást, folytonosan veszekedünk. 
A grófnénak eleinte kezet csókoltunk, de mi¬ 
óta észrevettük, hogy álnév alatt levelez egy 
bécsi képesuJHág hirdetései között, azóta vége 
a dicsőségnek. Legutoljára Bohan herczeg kérte 
meg a kezét. . . Persze a levelet mi hamisí¬ 
tottuk ! 

— És Hartleben Zsófia? 
- Tudtam ! — kiáltotta Milka. — Már régen 

vártam, hogy mikor tudakozódik a szürke¬ 
szemű szfinxről. Nos, hát Zsofka ntm szfinx, 
barátom. Beménytelenül szerelmes egy lovas¬ 
tisztbe. Miután azonban kauczió nincs, szere¬ 
lem sincs. A tiszt Klagenfurtban szolgál és je¬ 
lenleg egy kalaposnő a kedvese . . . A bolond 
Zsófi minden este imádkozik az arczképéhez. 

- Ördögi, — mormogta Miklós. 
- Igen ám, de a tiszt mellett szívesen bol¬ 

dogítana másokat is szerelmével. Sohase nősül¬ 
jön meg, gróf. Nem tudom megérteni a férje¬ 
ket, hogyan bírják kiállani azoknak a férfiak¬ 
nak gúnyos pillantását, a kik nejükbe szerel¬ 
mesek voltak. És nejük beléjük. 

- És Henriett? 
Milka lemondólag legyintett, aztán súgva 

mondta a gróf fülébe : 
- Hiszterika. Ne beszéljünk erről. 

Az ebéd valóban nagyszerű volt, mint Miklós 
előre megjósolta. Már mindenki elfoglalta he¬ 
lyét, csupán Henriett és a muszka hiányzott. 
A mint később kiderült, Henriett rávette Li-
vinszkyt, hogy egy fába vésse a nevét. Ezért 
késtek el az ebédről. Xypszy baronett látható¬ 
lag megtalálta azt az úridámát, a kinek keze 
olyan unom és tiszta volt, a milyent kivnnt, 
szorosan ült Hartleben Zsófia mellett és midőn 
a hangaszok rázendítettek, jókedvűen ütötte 
poharát a hölgy poharához. 

Miklós helyeslóleg nézett körül. Igen, félig-
meddig így gondolta a dolgot. Csak az nem tet¬ 
szett neki, hogy két barátja, Livinszky és a 
báró olyan hamar megadták magukat. Mi ma¬ 
rad ebédutánra, ha máris feladták a varat az 
amazonoknak! Ö azt olyanformán gondolta, 
hogy az asszonylaki hölgyek, mint ez elhagya¬ 
tott, féríinélküli magányukból nyilván követ-
kezbetik, formális ostromot intéznek Miklós és 
gavallérjai ellen. Már most, hogy megadják-e 
magukat a gavallérok, ez mindenesetre függ a 
roham hevességétől! De ostrom nélkül letenni 
a fegyvert? Nem, ez rém volt egészen heljén-
való. 

Csupán Milfay Olivéren pihent meg kedv¬ 
teléssel a szeme. A nyugalmazott gavallér olyan 
unottan üldögélt, mintha az sem érdekelné, 
hogy ő maga a világon van. Milka intézett 
ugyan néhány rohamot Olivér nyugalmának 
megtörésére, de az hajthatatlan maradt. Ud¬ 
variasan, hidegen tért ki a női fegyverek elöl. 

Milka odasúgta a grófnak : 
- Mondja, nem elmebeteg a barátja? Azt 

hiszem, erősen melankolikus, később közveszé¬ 
lyes lesz. 

Miklós nagyszerűt nevetett. 
- A barátom a legokosabb ember. Csupán 

üvegen át nézegeti a nőket. 
- Nono, nekem nem tetszik az a sűrű szem¬ 

öldöke, sem horgas orra. A horgasorrú férfiak 
mind nöbolondítok. Mátyás királynak nagy orra 
volt. 

- Kár. hogy már nem jár erre többé va¬ 
dászni. Mily nagyszerű volna, ha egyszer be¬ 
toppanna az asszonylaki kastélyba a zöld¬ 
vadász ! 

Poroszkai Pál ünnepélyesen ügyelt az ezüst-
edényb^ hűtött palaczkokra és a fehérkeztyűs 
sűrűn töltögetett a hölgyek poharába. Szokása 
szerint Miklós gróf is hatalmasan evett és ivott, 
csakhamar rákvörös lett az arcza és a szeme 
könnybeborult. 

Milka volt a szomszédja és a kövér hölgy 
ugyancsak bátran kezelte a buteliákat. A sze¬ 
mét a Miklós szemébe fúrta. 

- A ki nem akar szerelmes lenni, annak 
nem szabad annyit innia, gróf úr. Az ital a 
legjobb kerítő. Hány ember átkozza Champagne 
nyájas dombjait! Lajos király részeg fővel há¬ 
zasodott. 

— Milyen jól tudja a történelmet! - - mor¬ 
mogta Merseházy. 

- Tanárnői diplomám van, gróf. Magának 
miféle diplomája van? Kutyabőre, kilencz 
gombja, találta, a nélkül, hogy a kezét kellett 
volna kinyújtani. De ha egyszer lányom lesz: 
színésznőnek nevelem. A színésznő a legboldo¬ 
gabb lény a teremtésben. Arany tálczán kínál¬ 
ják neki a szerelmet. És ő válogathat benne. 
Minden férfi az övé, ha akarja, a ki a néző¬ 
terén megjelen. 

Henriette most élesen, hosszan kaezagott, 
mert a mnszka megcsippentette a karját. 

- Bontsunk asztalt, — indítványozta most 
Milka. - - Itt még veszedelem lesz. Henrietté, 
ne igyál! 

Az epekedő szemű hölgy (nyírván többet ivott 
a kelleténél) durczásan rázta meg a fejét: 

- Hiába udvarolsz a grófnak. Úgy sem te 
tetszel neki, — kiáltotta nevetve. - - É n tudom, 
hogy ki tetszik a grófnak. 

- Kicsoda ? - szólalt meg az elmerengő 
Zsófia, a ki látszólag halálos elszántsággal hall¬ 
gatta idáig Xypszy szamárságait. 

- A kiért az automobil elment! — vágta ki 
Henriette- és mintha a világ legmulatságosabb 
dolgát mondta volnii, hangos kaczagással hátra¬ 
dőlt a füvíiii. 

(Livinszky természetesen segítségére sietett.) 
- Kiért ment az automobil? - - kérdezte 

feddö hangon Milka Merseházyt. 
M;klós gióf megrázkódott: 

- No lássa, már csak azért sem házasodnék 
meg soha, hogy ilyen hangon ne beszélhessenek 
velem. 

Valami hölgyet hívott meg tán rajtunk 
kívül? — kérdé most villámló szemmel Milka. 

- Úrnőm, minden kívánsága parancs, -
felelt Merseházy gőgösen, mert ismét olyan 
volt a hangulhta, — ámde ezen a darab földön 
és még nyolczvanezer holdon én rendelkezem. 

Henriette, midőn észrevette Milka kipiroso¬ 
dott arczát, megelégedetten nevetett és lovagja 
karjára támaszkodva, visszatért a nagy fához, 
hogy a betűket tovább véssék a fa kérgébe. 

Zsófia, bár titkon figyelte a grófot és nem 
puszta véletlenségből mutatta neki finom haris¬ 
nyáját, végül is lemondott és búsan könyökére 
hajtva fejét, megengedte Xypszyne\-, hogy ke¬ 
zét — azt a bizonyos kezet — kezébe vegye. 

A völgyben felhangzott az automobiltűlök 
hangja, a gróf megrázkódott és hirtelen Mii-
fayra pillantott. Olivérnek is úgy megfeszült a 
tekintete, mintha versenylovak futását kisérné 
figyelemmel a czél előtt. Milka tele töltötte 
poharát pezsgővel, majd a pezsgőt a földre 
locscsantotta. 

- Arra, a kit az autó hoz. 
A nagy szürke automobil azonban üresen 

kanyarodott fel a hegyi úton. 
- Ostoba teremtés, — dörmögte Milka és 

most már megivott egy pohárral. — Csaknem 
elrontotta a jókedvemet. 

A soflor jelentett valamit Poroszkai uram¬ 
nak. Poroszkai a régi urasági cselédek feszte-
lenségével lopózkodott gazdája háta mögé és 
valamit a fülébe súgott. 

Mi'dós gróf először nagyot kaezagott, aztán 
elkumoJyodva intett Milfaynak. 

- Gyere Olivér. 
- Hová mennek? — kérdezte Milka. — Én 

is megyek. 
— Csak mulassanak jól, mindjárt vissza¬ 

jövünk ! 
- Tegye bolondá az öregapját. Mégis csak 

nő van ebben a dologban, — pattogott Milka. 
Miklós, Olivérrel elhelyezkedett a gépkocsin, 

kiadta a rendeletet, hogy olyan gyorsan halad¬ 
janak, a mint csak lehetséges. A nagy szürke 
automobil mint egy nagy dongó vágtatott belé 
az erdők között kanyargó útba. 

- Csak az történt, hogy Treszka kisasszony 
megmérgezte magát! — mondta Miklós gróf. 

Aztán sem ő, sem Milfay nem szóltak töb¬ 
bet az egész úton. Azt figyelték, hogy az auto¬ 
mobil hogy vágtat versenyt a töltésen haladó 
bécsi gyorsvonattal. 

A gyorsvonat eltűnt a kanyarulatnál, a 
borszkai fenyvesek illata csapta meg az ar-
czukat. 

Az automobil egy másodpercz múlva meg-
állott a sétatér közepén. 

Kíváncsi fürdővendégek tolongtak a sétatéren. 
- Már jobban van! - - kiáltotta Kricsfalvi, 

a ki valamely különös okból ismét feltűzte a 
sárga szalagot vállára. 

A kis fürdöház árnyékos terasszán le volt 
eresztve a zöld zsalugáter. Tolcsvai várnagy 
levett süveggel, könnyes arczczal lépett a gróf 
ele és ősz fejet kezére hajtotta. 

- Becsületemre, bolond a Treszka ! — si-
ránkozott. — A helyett, hogy elment volna mu¬ 
latni az asszonylaki erdőbe az automobillal, be¬ 
fordult a szobába és bekapta a mérget Szeren-
czére itt volt a doktor. 

- Ejnye, a kutya teremtésit! - - pattogott 
a gróf. - - Tolcsvai uram, adja férjhez a leá¬ 
nyát, vagy én adom férjhez. 

Miklós gróf meglehetős felindultsággal lépett 
a szobába, Olivér az öreg várnagygyal maradt. 

- Valami rósz hir lehetett a szegénynek az 
a majális ! Mert hiú ez a leány, kérem, hiú, 
mint egy herczegnő. 

Miklós gróf (most mint az uradalom atyja) 
megsimogatta a kanapén fekvő Treszka fejét. 

- Hát miért tette ezt, kis bogár? — kér¬ 
dette gyöngéden. — Tudja, hogy szeretem, hát 
miért akart megszomorítani! 

A leány felemelte a fejét. Megragadta a gróf 
kezét: 

- Mondja, kegyelmes úr, Milfay tudja, hogy 
öngyilkos akartam lenni és ott maradt az asz-
szonyokkal? 

Miklós gróf merőn a leány arczába nézett. 
Különös, eddig nem sejtett érzések váltódtak 

ki a szivéből. A leány dús szőke haja kezére 
omlott és önkéntelenül, lágyan megsimogatta 
a leány fejét. 

Egy másodperczig visszafojtott lélegzettel 
állott. 

Aztán mélyen felsóhajtott: 
- Milfay odakünn van. Majd beküldőm, -

mondta tompa hangon és lehajtott fővel ki¬ 
ment a beárnyékolt szobából. 

Mire a napsütésre ért, ismét Merseházy lett, 
a fejedelmi vér. Büszkén felemelte a fejét és 
Milfay vállára tette a kezét: 

- Olivér, szereted te Treszkát? 
Milfay megrázkódott, aztán kesernyésen mo¬ 

solygott. 
— Azt hiszem: igen. 

- A teremtésit! Hát miért nem szóltál? 
Eregy be, csókold meg a kezét, aztán vedd el, 
vagy csinálj vele, a mit akarsz. A leány hozo¬ 
mányba kapja a szentvéri váram, meg a hozzá 
tartozó földeket. Megígértem — valakinek. 

(Vége.) 

Eliz asszony kebelén összeíont karokkal, mini 
hegyes galamb sétált fel s alá a szobában, míg 
az ura átöltözött. Gyönyörködött az .urában, 
szép szál magas barna férli, méltó koro¬ 
nája az ő szépségének. 

- Édes apus hová megy? 
Találd ki drágám. 
Tabra? 
Tabra! 

- Nem oda? 
- Nem oda! 
- Hát hová? 

Találd ki. 
Vadászni megy ? 

- Vadászni megyek. 
- Ne bolondozzon édes apus. 

— Nem bolondozom drágám. Ne légy kiváncsi, 
mert a ki kiváncsi, annak kilikad a — könyöke.. 

- Mm! azt gondoltam okosabbat mond édes 
apus. Maga nem vadászni megy, mert Gabi a 
jukker kocsi elé fogott, ha pedig maga hajt. 
akkor nem vadászni megy! Ne tréfájjon -
mondja hová megy? 

Taládd ki, — enyelgett a férj, kinek vég¬ 
telenül aranyos volt kis angyala röpködése -
ott körülötte. 

Átmegy az esperes úrhoz. 
- Át. 
- Bemegy Sióvárra? 
- Bemegyek drágám! 
- Nohát ne tegyen bolonddá, mert olyat 

mondok, - - hogy megfehéredik minden haja-
szála ! vágja vissza felpirulva és szabadfolyást 
enged szeszélyes természetének. Ily tréfás in-
cselkedés hamar haragra lobbanta, csöpp aja¬ 
kát összehúzta, elpirult arczából forró tüzes 
szeme csak úgy lövelte a harag nyilait, sze¬ 
rette volna «édes apust* kerékbe törni a ki 
nem elégített kíváncsiság miatt. 

Oly keményen«lépdelt, hogy még a nehéz 
szmirna-szőnyeg is bátor volt egy kis porfol-
hőcskét felbocsátani - - könyörületért. 

Tudom már hová megy ! ott jön a kapu¬ 
ban az irnok, elmennek Sióvárra: kártyázni. 
Huh ! Ezt szörnyű tudni! Tudom, jó madarak ! 
Az irnok a múltkor mondta, hogyan szokták 
becsapni Terust is ennek urával, azt mondták 
bemennek Sióvárra uradalmi számlát fizetni, -
és két napig is fizették, hiába várta Terus haza 
az urát! Megmondtam már, hogy utálom a 
férfiakat, a kik egymás pénzit vadásszák! Ma¬ 
gában is ez az utálatos! Hát nem elég gaz¬ 
dag ? Nincs meg mindene ! Pénzit se tudja hová 
tenni, mégis más pónzire vadászik ?! Pfuj! 
Csömörletes, undok férfiak! 

- Jól van, drágám, hát vesztek! 
- Oh jó madár, hát azt hiszi elhiteti velem, 

hogy veszíteni akar? - - Hát adja ide a mit el 
akar veszíteni, - - a mi terhére van, majd én 
tudom mit tegyek vele?! 

Hamar kiszalad az irnok elé, az udvarra, 
meg se várva a köszönését: Hová mennek 
irnok úr az urammal ? 

- Kézit csókolom a Nagyságos asszonynak 
elmegyünk uradalmi számlát fizetni-e, kocsi¬ 
kázni-e, még nem tudom bizonyosan ! 

- A7. nem igaz, tudja, de nem akarja meg¬ 
mondani ! Jól van, — de azt megmondom, 
hogy szemem elé ne kerüljenek, ha megtudom, 
hogy kártyázni mennek. 

- Áh! Dehogy! a felől nyugodt lehet nagy¬ 
ságos asszony! 

A férj már az öltözködés utolsó pontján 
volt. elegáns díszes alakja ott állt, hízott az 
asszony szeme, szeszélye lehűlt egy pillanat 
alatt és ő odasimult ár urához: 

- l)e édes apus nem kurizálni megy ugy-i-:' 
A férj elkaczagja magát, de az asszonynyal 

való incselkedés néki most igen tetszett. 
- Dehogy nem ! - - hagyja rá. 

Nem igaz édes apus, maga nem kuri¬ 
zálni megy, hanem az apát úrhoz! 

- Persze, hogy az apát úrhoz .' 
Mondja meg már édes apun, ne gyötörjön 

a bizonytalanság! 
Nem a bizonytalanság gyötör téged an¬ 

gyalom, mert bizonyosan látod, hogy elme¬ 

gyünk, a ingni is előállt, hanem a khán-
esisag. az az asszonyuk mozgató rívje no-
hiit miijd illírtiiitoil ! 

Kártyázni iiii'iini'k Siovana. 
Igen ! de már ekkorra ki> ha/i -a; Kamat 

uiegi-sókolta és a koesin termett, elv a.utatoti 
a két sárga, mint a villám! 

K szóra a/, asszony s/ivet szörnyű düh li pír 
meg. nrc/a felpirult, zsebkendő helyett óss/e-
szoritott öklét mutogatta a távozók után. H KiK 
a mindjobban távolodók eseiules mosolyával 
honorálták a felkeltett kíváncsiságot. 

Kliz visszatért a szobáim és szabad folyási 
engedett indulatának s még hegyesebben 
sétált, s/.iilta a férfiakat. 

Itt van ! Széjjel hányja ruháit, hogy 
csak nekem legyen velük dolgom l Nem ér¬ 
demli meg, hogy vele foglalkozzam. Azért se ! 
Megetetem a kappanokut. 

Kézi kosarát kukoriczával a hóna alá veszi, — 
és elpanaszolja kappanainak szive keserűségét 
szórva, a magot: 

- így szórja tudom a pénzt az utálatos! 
Csak erről a szenvedélyéről mondana le! Tudom 
most leülnek, éjfél után iá :í órakor hazajön¬ 
nek, az embert felzavarják! Abból ugyan -
nem eszik! 

Felment a baromfi-udvarból, utasítást adott 
Zsuzsinak. 

Fűtsön be a vendéghálóba és jelentse 
majd beinelegedett-e a szoba? 

- Megállj! majd nőm fogsz ki rajtam ! -
folytatta haragos kitörését a szép asszony, 
megnézte magát a tükörben és úgy látta, hogy 
kipirult arcza jól áll néki és tetszelgett magá¬ 
nak mig kifőzte a boszútenet. 

Megágyazott a jó meleg szobában, a selyem 
párnákat megmelegíté, hogy vadhidegét 
elvegye. 

Itt fogok aludni s ha van bőr az arczán, 
itt csak nem háborítja nyugalmamat! 

Az est hamar beállt, s hogy gyönyörköd¬ 
hessen ama gondolata megvalósulásában, hogy 
túljár a fórli eszén, vacsoráját, is hamarabb 
költé el és félrevonult a vendéghálóba, jó 
meleg fogadta és élvezte az előkelőség pom¬ 
pázó kéjét, kényelemmel levetkőzött és beta¬ 
karva tagjait a selyem párnák között elnyuj-
tózkodott. 

Csengetésére Zsuzsi belépett: Itt jól meg¬ 
rakja a kályhát, hogy reggelig égjen, de a há¬ 
lóba ne gyújtson be! 

Igenis kézit csókolom. El. 
— Hadd feküdjön le majd hideg szobában, 

hamarabb kijózanodik !.. Az utálatos !.. Be¬ 
fordulva aludni akart 

Ekkor vette észre, hogy egy csép álom sincs 
a szemében. Sebaj! Elővette Móricz : «Galamb 
papné»-ját, úgy tetszett néki, mintha magát 
látná benne, kaezagott, szórakozott... órákig. 
Majd leteszi a könyvet, álom repdes szcmpil-
lái körül, befordul... nlszenderedik. 

Kis vártaivá nagy társaságban látja az urát, 
a vörösnyelvü sátán kaczagva mutatja, hogy 
egy halmaz papírpénz van előtte... mind úgy 
nyerte! 

Huh ! Felriad. A gyalázatos ! hát csak¬ 
ugyan kártyázik, nem engedi az Isten, hogy 
titokban maradjon a gaztette, jaj néki! jaj ha 
hazajön, tudom Istenem nem lesz békessége 
pár hétig! A mindenségit a csúf férfiainak ! 

Kocsi robog... megáll. 
— Ne neked, monologizál tovább a setét¬ 

ben, - még vendég is a tetejébe ! Ilyenkor ! 
lehet 9 óra! Kinek van arcza idetolakodni 
ilyen későn?! Ugyan fel nem kelek az ég 
angyalainak se ! E pazar kényelmemet fel 
nem áldozom semmi és senki drága sze¬ 
meiért ! 

Hol a feleségem? - - kérdi Zsuzsit az úr, 
letéve bundás kabátját. skatulyáját, mit magá¬ 
val hozott, keztyűjét 

A nagyságos asszony befűtt<i»tt a ven¬ 
déghálóba és ott alszik 

Hát ez mért hideg? 

A iitigNságos ass/.onv parancsai*. 
Jól \an ! 

Levetve Illindell felesleges rilhadaniliot hal 
linnn alá \ette a skatulyát, a lámpát jobb 
kezében tarlMi végig haladt a szobákon, benyit 
feleségébe/, H lámpát úgy tartva, hogy rávilá-
gitaOD a dobozra. 

.ló estél angyalom! No! ehallál ágytól 
és asztaltól ! ,lól Min ! Jó éjt ! 

Hetede ily, ajtót és \issza\ollllll II hálószo¬ 
bába. HZ ajtót kulesesal zárni be. 

Valami skatulya volt n hóna alatt ! Mit 
hozott benne1.' Nekem hozta! Mi lehel a skatu 
Kában ! 

(ivorsim felöltözött, mint a ki feledi a selyem 
párnák kényeiméi, előbbi fogadkozását, siet a 
férje után. 

Az ajtó /árva. Kröseii nyitja nem 
nyílik ! 

Kdes apus! 
Semmi hang! semmi szó. 

l'xles apuskam. eresszen h e . . . döröm¬ 
böl , zörög. 

Megígéred, hogy jó leszesz '.' 
Meg! s a mint kinyílt az ajtó nyakaim 

Ugrik HZ urának : 
Mi MIII a skatulyában ? ! 
Kis ördög. 
Nekem hozta ! K/zel kibontja és s/épen 

meghipiil benne Kel pár gyönyörű fehér kon¬ 
tyos galamb, a miért mar hónapok óta limán-
kodik az urának. 

l.iitod angyalom, h n ragod legyőzésére le 
lii'inii'il volt a fegyverem, mert az asszonyok 
gyöngéje nem a harag, hanem a kiváll-
esiság! 

ÉDES. 
l luk u villamfények liziii 
Mámorkalózok, mulatók között : 
A Zene pompás hílllet SZŐ elébelll 

S lelkem bibor \agyborrnl üntoKött 

A búrok álma délibábot 
A lóg fojtóan, kábítón meleg 
És zsongva szállnak ős körülkerengnek 
A nóták, miket hallgattam veled, 
Édes. 

Szemed parázsló két fekete-gyémánt, 
Ajkad pezsgő gyöngyével szórt rubin; 
A láz mágnesként von feléd, feléd ránt 
S forró kezed keresik ujjaim. 

Mi gyónyórunket mások bitorolják 
S a dús lakomát nézem — egyedül. 

Ne húzd ! vonód, mintha belém tipornád. 
Szivembe téji. Iclkemell hegedül, 
Mint s vágy. 

Kiég. Öklöm s/.uriil s egy pillanatra 
Kmi szememre nedves köd borul. 
Szeretnék fölhorkanni, széjjelcsapva 
!•> fólordítani bőszen, botorul. 

Kobbanni kész puskám gyáván lefojtom. 
Maradva némán, illedelmesen 
S hideg aí-zélszommt'I titokba folyton 
Más asszonyát vad éhesen lesem, 
Ne vess meg, édes. 

A meddő tornát már tovább nem állom, 
Baj vívásom bizonytalan, laza 
S lehúz ernyedten az álmatlan áloiu, 
Menvén rideír ezellámba, jaj - haza. 

Mámortaliin csömörben összetörve 
Váuszorgok a vak éjtszakába ki 
S szemeid elkísérnek börtönömbe 
S melódiák tépett foszlányai... 
Oh, szánj meg, édes. 

Hcti-axzthy Lajos. 



SZÍNHÁZAK. 

Mig a theoretikusok és a nagyképűek -
nálunk ez a kettő csaknem mindig egyet 
jelent nehézkes és homályos elméleteket 
állítanak fel a színház és dráma művészi tör¬ 
vényeiről és feltételeiről, - - a közönség köny-
nyen megoldja a dolgot a maga használatára. 
A közönségnek a színház legelső sorban társa¬ 
dalmi intézmény, nagyszabású, díszes és mű¬ 
velt szórakozó hely, a hova azért megy, hogy 
kellemes környezetben, az előkelőség és gond¬ 
talanság illúziói közt, sivár mindennapi kenyér¬ 
gondjaitól, apró-cseprő családi és háztartási 
vesződségeitől menekülve elszórakozza estéjét. 
Neki az is fontos, hogy a rendesnél gondosab¬ 
ban és díszesebben öltözött, disztingváltabban 
viselkedő emberek között ül egy mindenféle¬ 
képen feldíszített, fényesen kivilágított terem¬ 
ben, a hol minden arra szolgál, hogy kiemel¬ 
kedhessen szürke mindennapjából és három 
órára az életnek kellemesebb, gondtalanabb, 
hiúságát csiklandozó formáiba képzelje magát. 
Az erre való készséget és szándékot már hazul¬ 
ról hozza magával, élvezni akar és könnyen 
is élvez. Innen van, hogy a mindennapi élet 
dolgaiban követelőző, bizalmatlan és okvetet-
lenkedő közönség a színházban naivvá, köny-
nyen becsaphatóvá s a legátlátszóbb és leg¬ 
olcsóbb fogásokkal megtéveszthetővé válik. 
Csak olyat adjanak neki, a milyet látni ki¬ 
van, azok a szempontok, a melyek a szín¬ 
darabtól valami magásabhrendüt, az emberi 
lélekjbe való elmélyedést, a drámai formában 
való egyé~ni művészetet követelnek, - - őt na¬ 
gyon kevéssé háborgatják. 

Ez igy van a világ minden- nagy városának 
közönségénél s ez magyarázza meg a világ¬ 
sikerét nem egy olyan darabnak, a melyről 
a magasabb szempontból szemlélőnek nincs 
egyetlen szava sem. Nálunk fokozott mérték¬ 
ben van ez így, mert másutt, régibb és mé¬ 
lyebb irodalmi és színházi kultúrájú városok¬ 
ban a nagyközönség ez átlagtömege fölött 
mégis van egy elég nagyszániújnagasabli n'-trg. 
a melynek egyrészt kényesebbek az igényei. 
másrészt meg fel tudja fogni az írónak mű¬ 
vészibb törekvéseit is és nem riad vissza, ha 
az iró egy kissé több figyelmet és elmélyedést 
kíván tőle és pártját fogja akkor is, ha mun¬ 
kája nem alkalmas arra, hogy a szó vásári 
értelmében népszerű legyen. Nálunk még a 
színházi premierek közönsége is túlnyomó 
részben olyanokból áll, a kik divatból nézik 
meg a darabok első előadásait, de ízlésben, 
igényekben semmivel sem különbek az átlagnál. 

Ez a közönség mindenekfelett szeret elegáns 
embereket és előkelő dolgokat látni a szín¬ 
padon : frakkos színészek, nagy toilettben fel¬ 
lépő színésznők, kivált ha néhány gróf vagy 
milliomos van köztük, már jó harmad¬ 
része a sikernek. Egy kis érzékiség, de ügye¬ 
sen beadva, hogy ne bántson, ne állítsa az 
embereket a morális ítélés kényszere elé, szin¬ 
tén nem utolsó tényező. Nagyon hasznos dolog 
a szentimentalizmus, ha egy kis elmésséggel 
van keverve, olyasformán, mint a málnaszörp 
a szódavízzel Egy kis lármás szavalás sem 
árt. Csak semmi, a mi felrázza az embereket, 
semmi nyugtalanító, semmi, a mit hazavisz 
az ember a színházból, hogy otthon tovább 
tépelŐdjék rajta, hogy vonatkozásba hozza a 
saját életével. A mi közönségünk nem szereti 
a saját életét látni a színpadon; olyan életet 
szeret látni, a mely csillogóbb, silány gon¬ 
doktól mentesebb, mint az övé, - - a maga 
életével elég baja van napközben, estére a 
színházban valami különbet akar látni. Fel-
vidulva akar hazamenni a szinházból, mint 
valami szellemi fürdőből, nem pedig gondol¬ 
kodóba ejtve és nyugtalanságokkal eltelve. 
A maga életéből csak egyet fogad el: ha az 
iró az ő szokott bűneit, léhaságait idealizálja, 
mentegeti, lehetőleg erényekül tünteti fel, ha 
az apró gonoszságokkal és mindennapos hit¬ 
ványságokkal szemben azt a jóakaratú, dédel¬ 
gető elnézést tanúsítja, a mi a mi közönsé¬ 
günket oly különösen jellemzi. 

Irodalmi és színházi tradiczió dolgában még 
mindig erősen életben vannak nálunk a Dumafi-

KÖZÖNSÉG, DARABOK, SZÍNÉSZEK. 

Sardou-féle franczia dráma tradicziói, inkább 
társasági, mint társadalmi problémáival, sema¬ 
tikus alakjaival, néhány nagy, theatrális ha¬ 
tásra számított jelenetre épített, meglehetősen 
átlátszó technikájával. Ez a franczia dráma 
még mai eldurvult formájában is kedvencze 
közönségünknek, Bernátéin és Bataille mindig 
biztos irók a mi színpadjainkon. Az intimebb, 
mélyebb és komolyabb dráma mindig gyanú¬ 
val találkozik: intimitásait nem veszik észre, 
mélységeit nem értik meg, komolyságát nem 
szeretik. Ennek az ízlésnek a divatos társa¬ 
sági dráma és a bohózat való, a tragédia 
mélysége, a nemes komédia finomsága idege¬ 
nül érzi magát benne. Szívesen fogadják a 
kosztümös darabot, ha máskülönben megfelel 
az igényeknek, vagyis, ha galantéria, diszkré¬ 
ten szavaló romantika van benne. Elfogadják 
a paraszt-kosztümöt, de csak ha mulatságos, 
vidám történetekben forog, — emberemlékezet 
óta megbukott minden népies darab, a mely 
komolyabb összeütközéseket mozgatott a szín¬ 
padon. 

így érthető, hogy a világirodalom nagy 
drámaírói közül csak az egy Shakespeare tud 
közönséget vonzani, ő is talán leginkább min¬ 
denek fölött álló prestizsével. A többiek csak 
tiszteletbeli vendégek. A modern nagyok mind 
megbuknak. Ibsennel éveken át hiába kísérle¬ 
teztek színházaink, az egy Nóra kivételével 
minden darabja megbukott, Hebbel, Haupt-
mann sohasem tudott zöld ágra vergődni, -
a német drámának általában gyanús híre van 
nálunk. De a franczia drámából is csak a 
lármás, divatczikk-szerű darabok és az alan¬ 
tas, frivol bohózatok boldogulnak, a legtöbb 
olyan kísérlet, a mely modern franczia irók 
finomabb tónusú darabjaival próbálkozott, alig 
jutott tovább az erkölcsi sikernél. 

A publikum ilyen irányú Ízlése teszi a ma¬ 
gyar drámairást olyanná, a milyen. Az iró 
kénytelen alkalmazkodni a közönséghez, vágj' 

^ha nem teszi^ leszorúl a sziirnadról. A szín¬ 
igazgatók ismerik közönségüket s csak olyan 
darabokat visenek elébe, a melyek a siker ki¬ 
próbált eszközeivel dolgoznak s ilyenekre biz¬ 
tatják az írókat. Ezen a réven kapott fel leg¬ 
újabb drámairásunkban a számításnak, a si¬ 
kerre való dolgozásnak az a szelleme, a mely 
tagadhatatlanul jelentékenyen alábbszállítja 
örömünket a miatt a fellendülés miatt, me¬ 
lyet a magyar dráma legújabban elért. A szín¬ 
ház üzleti szelleme inficziálja az írókat is: 
első és uralkodó szempontnak a kasszasikert 
kell nézniök s a művészi követelmények csak 
ez után jutnak szóhoz, ha egyáltalán szóhoz 
jutnak. Ez jut kifejezésre darabjaink fogad¬ 
tatásánál a nérnet színpadokon: a német szín¬ 
igazgatók, a kik ugyancsak szükiben vannak 
a sikert Ígérő német daraboknak s elvégre nem 
láthatják el műsoraikat az amúgy is erősen 
megcsappant franczia termelésből, kapnak a 
magyar darabokon, a közönség is szívesen el¬ 
fogadja őket, a kritika azonban merőben üz¬ 
leti számításnak bélyegzi, annyival is inkább, 
mert a saját legjobbnak és íegművészibbnek 
tartott íróikat sem tudja ráoktrojálni a közön¬ 
ségre. Hauptmann majd mindig megbukik a 
német színpadokon, ügyes magyarok meg, a 
kiknek úgyszólván kizárólagos erényük az 
ügyesség, sikereket aratnak, - - érthető a né¬ 
met kritikusok felháborodása, különösen ha 
tekintetbe veszszük a mai német kritika arro-
gancziáját és sznobizmusát. 

Nekünk azonban nincs okunk ezen túlságo¬ 
san felháborodni. Ha egyebet nem is, annyit 
elértek a külföldre kerülő magyarok, hogy 
megmutatták, nálunk is van irodalmi és szín¬ 
házi élet és megnyitották az útját, hogy ha 
lesz majd nagyszabású, művészi magyar drá¬ 
mánk, ez is túlkerülhessen Dévényen. Idehaza 
pedig mindenesetre megcsináltak egy nagy 
dolgot, olyat, a mi még eddig sohase volt, 
pedig majd egy évszázadja törekedtünk rá: az 
eredeti magyar színházi műsort. Ma már a 
magyar darabok az uralkodók színpadjainkon 
s a külföldiek a járulékok. Nemcsak a Nemzeti 
Színházban, melynek hivatásszerű kötelessége 
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magyar darabokat előadni, hanem többi szín¬ 
házainkban is. Az idén például a Magyar 
Színház, a mely a legtöbb és legnagyobb sikert 
aratta, csupa magyar darabból állította össze 
újdonságait, a Vígszínháznál pedig, mely néhány 
évvel ezelőtt még elvétve is alig adott eredeti 
darabot, szinte megbotránkozást kelt, hogy idei 
műsorán még csak egy eredeti új darabot adott 
elő. Még nem nagyon régen ezelőtt a magyar 
darab, ha nem származott az egy-két közktdvelt-
ségű iró valamelyikétől, bizonyos előlegezett bi¬ 
zalmatlansággal találkozott, a publikum bizal-
matlankodó hangulata közben indult útjára, -4 
ma már bizni tudunk Íróinkban, megvan a 
magyar darabnak a presztízse. Ez pedig nagyon 
fontos dolog, mert azt jelenti, hogy színházi 
életünk végre kezd a maga lábára állni s 
megvan már az a talaj, a melyen az igazi, 
eredeti magyar dráma kifejlődhetik. S bízunk 
benne, ki is fog fejlődni, mert az Írói tehet¬ 
ségek ma jobban mint valaha, a dráma felé 
fordulnak s irodalmunknak az az általános 
fejlődése a művészi felé, mely a legutóbbi tiz 
évben észlelhető, körébe fogja ragadni a drá¬ 
mát is. Ép ezért csak csodálni tudjuk azt az 
ellenérzést, a melylyel némely körökben a 
mai magyar drámairást nézik s úgy akarják 
feltüntetni, mintha valami veszedelmes irá¬ 
nyokba vezetne. A dolgokat a folyó élettel 
való kapcsolatukban kell nézni - - ezt szokták 
nálunk elfelejteni a könnyen itélők és elité¬ 
lők - - s az élet a mellett szól, hogy drá¬ 
mánkban és drámaíróinkban megvan a fejlő¬ 
désre való képesség és csak letagadni lehet, 
hogy irodalmi szempontból is a fejlődés jeleit 
kell látnunk: drámairásunk színvonala ma 
magasabb, mint néhány év előtt volt s évről-
évre magasabbá válik. 

Igazán jó dolga csak a színésznek vau. Neki 
nem kell megalkudnia, kompromisszumokat 
kötnie a közönséggel, neki csak játszania keh1. 
Színigazgató, drámaíró mind csak azon van, 
hogy mennél több alkalmat adjon neki érvé¬ 
nyesíteni tehetségét, hogy mennél jobban 
játszhasson és mennél nagyobb sikert arat¬ 
hasson. A közönség pedig naivul, élvezni kész 
kedvvel szereti; a színésznek mindig hálás a 
mi közönségünk. Közepes színész is kedven-
czévé válhatik, a kitűnő színésznek pedig már 
a színpadon való megjelenése is siker. Csak¬ 
nem minden színészt túlbecsül nálunk a közön¬ 
ség, a legritkább eset az, hogy színészt, akár¬ 
milyen gyöngén eljátszott szerepében is vissza¬ 
utasítsanak. Láthatólag öröm a nézőtéren, ha 
egy új színész tűnik fel, ha egy eddig háttér¬ 
ben maradt tehetség egyszerre érvényesül. Ez 
persze naivitás is, a közönség kritikai érzé¬ 
kének fejletlensége a színész művészetével 
szemben, de jó a színigazgatónak és jó az 
írónak is, mert a színész révén nekik is több 
jut a sikerből. 

A franezia darabok kedveltségét nagy rész¬ 
ben a színészek tartják fenn. Ezeket tudják 
legbiztosabban játszani, a régebbi Szinész-gene-
ráczióktól készen örökölték az erre való kész¬ 
ségeket, a színjátszás stílusát. Másfelől a fran¬ 
czia dráma dolgozik legjobban a kezére a szí¬ 
nésznek, mindenképen megkönnyíti a mun¬ 
káját, az érvényesülését, szerepeket ad első 
sorban, hálásakat, könnyen eljátszhatókat. Kö¬ 
zepes színész is, ha van rutinja és megtanulta 
a beszélés mesterségét, nagy sikert arathat, 
Ezt egyik-másik magyar szerző is próbálja s 
láttuk egy-két példán, hogy nagy sikerrel. 
A német drámaírókat ellenben igen sokszor 
az öli meg, hogy nem tudnak a szinészszel 
együtt dolgozni, olyan feladatokat rónak rá, 
a melyeket lehetetlen megoldani, vagy csak 
kivételes színészi egyéniség tudja megoldani. 
Kivételes színészi egyéniség pedig mindenütt 
nagyon kevés van. Jó színész ellenben, nálunk 
legalább, van elég, a színházakat már a ver¬ 
seny is sarkalja mennél jobb előadások tar¬ 
tására, ebben a tekintetben is évről-évre 
haladást láthatunk: a régi híres slendrián néha 
ki-kiütközik ugyan még, di- máris tűnőben van 
színpadjainkról. 

Schöpflin Aladár 

BERNARD SHAW « CAESAR ÉS KLEOPÁTRA»-JA A NEMZETI SZÍNHÁZBAN. - Jelfy Gyula fölvétele. 

Caesar (Gaál) és Kleopátra (Váradi Aranka) a szfinksz lábaioáL fi. felvonás II. kép). 
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JÁVOR ANTILÓP (ORKAS LIVINGSTONEI). 

EGY KITŰNŐEN SIKERÜLT OROSZLÁN¬ 
VADÁSZATOM. 

Irta KITTENBEKGER KÁLMÁN. 

Utolsó afrikai utazásom végső éveit Yictoria 
Nyanzától keletre, Közép-Kelet-Afrika legvad-
dúsabb vidékén a Ruvána-steppén töltöttem. 
Itt építettem föl «camp»-emet és innen indul-
gattam gyűjtő- és állatfogó kóborlásaimra. 

Emlékezetben vajmi gyakran keresem föl az 
én fűkunyhókból, pallisád-kerítéssel védett ka-
rámokból álló tanyámat, hol annyi feledhetet¬ 
lenül szép órát és perczet - - bár talán még 
több gonosz napot és hetet - - éltem át. E 
«camp»-em környékéhez fűződnek legszebb és 
legizgalmasabb vadászkalandjaim emlékei is. 

Hiába is kísérelném meg, hogy leirásom-
mal Euvána-steppe ősi vadbőségét, a külön¬ 
böző antilopok, gnúk, hartebeestek (tehén-
antilopok), impallák, gazellák, zebrák, strucz-
czok stb. ezreket kitevő csapatait az olvasó 
elé varázsoljam. Azt csak az értené meg és 
hinné el, ki hosszú vadászutakat tett meg 
Kelet-Afrika járatlanabb területein. A föntebb 
említett nagy vadtömegen kívül elég szép szám¬ 
mal akadt, — hogy az angol sportsmanek sza¬ 
vával éljek - a «big and dangerous game» 
(nagy és veszélyes vad) is, mely elnevezés 
alatt ott lent Afrikában rendesen az elefántot, 
rhinoczeroszt, vadbivalyt, oroszlánt és a leo-
párdot értjük 

Az óriási vadtömegek persze nagyszámú 
ragadozó állatot is vonzottak oda és így az 
afrikai pusztaságok királyi vadja, az oroszlán 
is oly nagy számmal fordult ott elő, mint 
kevés más helyen Afrika egész területén . . . 

1910 év július havának vége felé éjjelen¬ 
ként a szokottnál is gyakrabban kaptam egy-
egy borzalmasan szép oroszlán-szerenádot. 
Néha 5—f>, sőt több oroszlán bömbölt közvet¬ 
len, alig 6—(í lépésnyire — fűkunyhóim mel¬ 
lett, úgy hogy szinte megremegett az én szú-
rágta gerendázatu füpalotám. Kivált nagy zá¬ 

porok után, zivataros sötét éjjeleken \«oltak 
szokatlanul mozgékonyak és hangosak a step-
pék állat-urai: ilyenkor formális hajtóvadá-
szatokat tartottak, mert a patások vékony 
lábai térdig is belesülyedtek az átázott step-
pei talajba, s így csakhamar kifulladva az 
óriási macskák zsákmányai lettek. Leggyak¬ 
rabban zebra esett áldozatul e pompás raga¬ 
dozók karmainak; úgylátszik az oroszlánok, 
ép úgy mint a karavánjaink emberei is na¬ 
gyon kedvelik a gyönyörű «tigrisló» édeskés, 
kövéres húsát. 

Ilyen éjjeleken időről-időre fölhangzott a 
vezérmének ugató nyerítése, s nyomban rá 
dübörögve vágtattak - néha a «camp»-em 
területén át, mivel az egy kis magaslaton te¬ 
rült el - - a megriasztott és üldözött zebrák 
százai. . . 

Július 19-én, egy ilyen zivataros éjszaka 
után pompás hajnalra ébredtünk. Még mielőtt 
a szokott napi munkánkhoz láttunk volna, 
két legjobb nyomozómat abba az irányba kül¬ 
döttem, hol utoljára szóltak az oroszlánok. 
Nyomozóim csupán egy lándzsával és egy kés¬ 
nél felfegyverezve, örömmel és félelem nélkül 
vállalkoztak ilyen feladatra. Mert, ha úgy vesz-
szük, ez nem is olyan túlságosan veszélyes 
vállalkozás, mint a milyennek látszik. A nyo¬ 
mozók a steppét és vadjainak szokását jól 
ismerték, sólyomszemü és aczélizmu nép vol¬ 
tak. Ha oroszlán-nyomra akadtak, azt óvato¬ 
san addig követték, míg arra rá nem bukkan¬ 
tak és akkor az egyik gyorsan értem szaladt, 
a másik meg zajtalanul fölkapaszkodott egy 
fára és onnan — nagyobb távolságról — kém¬ 
lelte a fejedelmi ragadozó minden mozdulatát, 
mindaddig, míg meg nem érkeztem. Leg¬ 
gyakrabban a nyomok valamelyik sásos sű¬ 
rűbe vezettek, hova persze nem lehetett volna 
követni. Ilyenkor hajtással, esetleg - - ha a 
sásos száraz volt - - a z ilyen sűrűség fölgyuj-
tásával próbáltuk az abban rejtőzöket puskám 
vége elé terelni. 

Ha egy-egy ilyen hajtás jól sikerült, egy¬ 

két fazék «pombe»-t (bennszülöttek söre) ka¬ 
pott a karaván áldomásul, a nyomozók derék 
baksist és - : mire sokáig büszkék voltak —. 
az egész karaván előtt kijelentettem ilyenkor, 
hogy «\ve\\e nianiiimime kabisha» (egész férfi 
vagy), minél nagyobb dicséret ott el sem kép¬ 
zelhető . . . 

Miután nyomozóim a kellő utasításokkal 
ellátva, neki indultak a kitűzött iránynak, én 
embereimhez siettem, kik egy, két nap előtt 
lőtt hatalmas jávor antilopbika bőrét faragták 
vékonyra. Laikus nem is tudja fölfogni, hogy 
milyen óriási munka a vadonság belsejében 
egy ilyen 1000 kg.-öt kitevő óriás bőrének 
kidolgozása, hogy az majd egy múzeumi gyüj-
teménytárban egy ügyes praeparátor művészi 
keze által életre kelhessen. Ez időben embe¬ 
reimet már jól begyakoroltattam az ilyen mun¬ 
kákban, s így nem sokáig időztem náluk, 
hanem kiadtam a szükségesnek vélt utasítá¬ 
sokkal a bőr konzerválásához szükséges timsó 
és só-keveréket, arzén-oldatot és az egész 
munkát karavánvezetőm - - ki fő praeparáto-
rom is volt — valamint egyik fegyverhordozóm 
felügyeletével embereimre bíztam. Magam, meg 
a másik fegyverhordozóm és egy értelmesebb 
teherhordó kíséretében nyomozóimtól ellenté¬ 
tes irányban próbáltam szerencsét. 

Mikor elindultunk volt, akkor már kibuk¬ 
kant a nap, elhallatszott az utolsó oroszlán-
ordítás is és az éjjeli vadak legnagyobb része 
már fölkereste volt rejtekhelyét. Csak itt-oít 
lehetett látni egy-egy telezabált gakál-párt el-
oldalogni a gazella-csapatok között. Azok a 
csinos állatok ügyet sem vetettek rajok, jól 
tudták, hogy ilyen éhenkórász nép ne.m sok 
kárt tehet bennök. A néhány nap előtt tol-
égetett steppe az utóbbi esőzések következté¬ 
ben gyönyörű zöld szint öltött, s az alig ki-
sarj adzott füvön óriási vadtömegeket lehetett 
látni minden felé. 

Mig mi így nyomokra, keselyük koválygá-
sára ügyelve baktatunk, az előttem lépdegélő 
fegyverhordozómat egy mérges morgás tor-
pantotta meg egy pillanatra. A másik pilla¬ 
natban már bukfenczet vágva elterült fegyver¬ 
hordozóm, ijedelmének oka egy czibet-hyaena, 
-mely a lába előtti odúból ugrott ki. Ez a 
ritka állat különben teljesen ártalmatlan te¬ 
remtés, fogazata elkorcsosult, s így leginkább 
csak rovarokkal él. Kár, hogy golyóm teljesen 
szétroncsolta koponyáját. Mig így sajnálkozom 
e ritka példány töukrelövésén, a másik odu-
ból kipattan a párja. Most már pontosan fze-
lozgattam, nehogy ennek a fejét is elvigye 
golyóm, mit el is értem, mert az utána kül¬ 
dött két golyóm csak líuvána-steppe testén 
ütött lyukat. 

A lelőtt cibet-hyaenát embereimmel vissza-
küldtem a «camp»-be, hogy mentsék meg ha 
lehet gyűjteményem számára. Most tfehát csak 
magamban ballagtam egy időszakos folyócska 
parti dzsuugelje mellett, abban a reményben, 
hátha egy borjas rhinoczeros-mama nyomára 
akadok. Arra ugyan nem akadtam, de újabb 
és újabb megfigyelések egyre távolabb csaltak 
el a «camp»-től, úgy, hogy csak délfelé jutott 
eszembe, hogy nekem haza is kell térnem, 
hogy a praeparálási munkát befejezhessem. 
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Gyors léptekkel igyekeztem - - most már to¬ 
rony irányt - «camp»-em felé. Időközben 
valami furcsa hang ütötte meg fülemet, mintha 
valami állatot fojtogatna valami ragadozó. 
A hang irányába irányítottam látcsövem és 
hosszabb keresés után az egyik fegyverhordo¬ 
zómat pillantottam meg. Most már tudtam, 
hogy mi volt az a furcsa hang. Ugyanis előző 
napokban fegyverhordozóm lóantilop szarvá¬ 
ból készített magának egy jelző-trombitát 
(előzőleg lantszarvú antilop szarvaiból készül¬ 
tet használtak) és ennek a hangját ismertem 
úgy félre. Gyorsan emberem felé futottam, 
mert utasításom szerint csak akkor volt sza¬ 
bad engem kürtszóval a táborba hivni, ha 
oroszlánról vagy valami nagyobb dologról volt 
szó. Tehát emberem oroszlánokra akadt! Ügy 
is volt. A.kiküldött két nyomozó fölvette az 
oroszlánok nyomát, de azok beváltottak egy 
magas fűvel borított helyre, honnét azonhan 
nem váltottak ki 

Gyorsan a «camp»-ünkbe siettem, hol ha¬ 
marosan megebédeltem, miközben nyomozó¬ 
mat újra kihallgattam nyomozása eredménye 
felől. 

Mivel a «campD-ben minden emberre szük¬ 
ség volt, csak két nyomozómmal indulhattam 
az oroszlánok fölkeresésére. Az egyik nyomo¬ 
zóm, most — szokásom ellenére — ficzkóval 
töltött sörétes puskámat vitte utánam. Nem 
szép, de hasznos dolog az a magas fűben a 
támadó oroszlánnal szemben. Hála! nem ke¬ 
rült még raja a sor. 

A nyomot fölvéve csakhamar elértük azt a 
helyet, hol az oroszlánok beváltottak a magas 
füvesbe. Itt mindenütt még magas volt a fű; 
a steppe-tüzek itt nem kaptak még anyagot, 
mert a talaj mocsaras és a fű még zöld volt. 
Ezt a területet, melynek közepén, hol legma¬ 
gasabb volt a fű, feküdtek el minden való¬ 
színűség szerint az oroszlánok, körüljárva ki¬ 
vezető nyomokat nem találtunk. Tehát benne 
vannak. No most, hogy kell őket kizajgatni ?! 
A váltójukkal ellentétes oldalon egy félig szá¬ 
raz mimóza tengődött. Ennek a tövises koro¬ 
nájára fedezetem mellett fölkapaszkodóit az 
én ügyes nyomozóm Sindáno, kinél egy-két 
hónap múlva egy borzalmas betegség, a lepra 
jeleit vettem észre és kit ennek következtében 

•el is kellett szolgálatomból bocsájtani. Miután 
Sindáno a fan elhelyezkedett, én egy nagy kört 
leírva elálltam az oroszlánok váltóját. Hátam 
mögött másodkaraván vezetőm és nyomozóm 
Pandasáró állott a sörétes puskával, előttünk 
egy-két ujjnyi vékony, embermagas mimóza-
fácska nyújtott valamelyes fedezetet, persze 
ennek semmi értéke sem volt komoly táma¬ 
dás esetén. 

Kindáno intésemre a rongyaiba szedett kö¬ 
vekkel bombázni kezdte az oroszlános hely 
sásos közepét, miközben persze talán saját 
maga bátorítására - - hangos szóval szidta az 
elöbúvni nem akaró gyáva oroszlánok minden 
nemzetségét. Végre egyik dobás úgy látszik 
nagyon közeljárt az oroszlán hölgyhöz, talán 
érintette is őt, mert hangos morgással kiug¬ 
rott egy szép vén nőstény. Hogy-hogynem az 
utána küldött első golyóm czélt tévesztett, s 
mikor egy villámgyors ismétléssel egy új töl¬ 
tény szaladt a Manlicher-Schvennauer csövébe, 
jobbról is, balról is egy-egy hím oroszlán feje 
bukkan föl a magas fűből és bambán bámult 
felém. A nőstény oroszlán a legrosszabb ellen¬ 
fél ! Tehát neki szólt a második lövésem, mely 
pompásan talált. Hallottam a fölordítását, s 
csakhamar a halálhörgését. Ebben a pillanat¬ 
ban már a nagyobbik hím-oroszlán fejét vet¬ 
tem czélba - • csodálatos gyorsan működik 
ilyenkor kezünkben az ismétlő mechanizmus — 
de lövésemre nem esik össze, hanem rémesen 
morogva, fülét hátra hajtva vadul rohan felém. 

Mint utóbb kiderült, az első lövésemmel 
oroszlánom abban a pillanatban, mikor a 
«gyorsított)) ravaszt megérintettem, egy kissé 
fölkapta a fejét, s így golyóm az állat súrolta. 
Második golyóm megállította rohanását és a 
harmadik — már szinte kegyelemlövés — köz¬ 
vetlen közelemben végzett vele. 

A harmadik, - - egy majdnem söréuyteleii 
hím - - a melyik a nagyobbik hímre leadott 
lövésekre egy kia távolságra elszaladt, most 
érthetetlen módon nekünk fordult és gono¬ 
szul támadott. «Piga, bana, piga» (lőjj, uram, 
ló'jj) remegi emberem hátam mögött, de akkor 
mái' szól is a puska; a támadóm megtorpan, 
de aztán csak rohan felém, míg második go¬ 
lyóm nyakszirten találja s nyomban végez vele. 
Ekkor már alig volt tőlem hat lépésnyire. 

A nyílott szájjal felein roham') oroszlánnak 
az első lövésem a bal lelsö tépő fogát -
agyarnak is nevezhetném bátran - érte és 
zúzta szét. 

Hátra pillantok - - még hörög mind a há¬ 
rom - - emberemre, ki félelemtől remegve, 
fakó arczczal, kitágult pupillákkal bámul fe¬ 
lém. Soha életemben nem latiam egy emberi 
arczon a félelmet oly drasztikusan kiülni, 
mint ekkor emberemén ! De mikor a hörgés 
elhalt, Pandasáró csakhamar visszanyeri színét 
és nevetve nyújtotta felém a kezét, mit most — 
kivételesen - - meg ÍK szorítottam, s aztán Sin-
dánóért mentünk, ki már ekkor le is kapasz¬ 
kodott a fáról. 

Míg Pandasáró a «camp»-be szaladt embe¬ 
rekért és a fényképezőgépért, Sindáno már 
számtalanszor elmondotta és mutatta be nagy 
élénkséggel a történteket. 

0 biztos, bár szörnyen kényelmetlen páho¬ 
lyából jól látta az egész dolgot. Olyan lát¬ 
vány, minőben kevés embernek volt része ! 

Nemsokára megjöttek nagy ujjongással em¬ 
bereim is. Mielőtt az oroszlánok bőrét lefej¬ 
tettük volna, gyorsan összehúztuk e ritka 
vadászzsákmányt, s bár egy pillanatra talán 
elfogott egy parányi szánalomérzós, mégis 
büszkén állottam a fotografáló masina elé, mert 
hiába, három oroszlánt egy perez alatt még 
nem igen lőtt vadászember . . . 

Az oroBzlánbőrök praeparálásával foglalkoz¬ 
tunk másnap, így csak késő délután mentem 
az oroszlánok kadáverjeihez. 

A messzebb álló fákon bután gubbasztot¬ 
tak a telezabált keselyük és marabuk százai. 
A három kadáver helye egy szérünyi területen 
mintegy föl volt szántva a viaskodó keselyű¬ 
had után és a három oroszlán kadaverjéből 
nem volt egy czafatnyi hús, csak a szerte-
széjjel húzott nagyobb csontok voltak meg. 

Ez undorítóan csúnya kép kellemetlenül, 
leverőén hatott rám és gondolatban vissza¬ 
vezetett az emberi társadalomba, hol egy apró, 
kicsi érdekért, vajmi gyakran föláldozzák jó¬ 
tevőjüket azok, kik előzőleg a cserben hagyott 
kegyéből eltek. 

így itt is! A steppe e szárnyas sírásói 
hányszor falatoztak e három lelőtt állatkirály 
fejedelmi asztalának maradványaiból?! 
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Jő 
a legKedvesebb Képes gyermeKlap. 

FARAGÓ GÉZA PLAKÁTJA. 

AZ UTCZA KÉPES KÖNYVE. 
A nagyvárosi utcza rohanó zsivajában né¬ 

melyik utczasarkon kezdünk beleütközni a 
művészetbe. Szinte tegnapról-mára, estérői-reg¬ 
gelre kelve leptek meg ezzel az ajándékkal 
bennünket a hirdetésragasztók. Egy kis szin-
örömmel az utczafalainkon, egy pár élénk, tü¬ 
zes folttal a hirdetési oszlopon, nyájas, kedves 
női fejekkel, melyek elviselhetővé teszik a sütő¬ 
port és az amerikai czipőt, pirosajkú szerecsen-
íiúkkal, a kik kibékítenek azzal a gondolattal, 
hogy nincsen más szépítő-szer a világon, mint 
az Iksia gyöngye. És lovonülő felolvasókkal 
és tojásból kikelő pinczéríiúkkal és férgekre 
lövöldöző csendőrökkel, sok bolondsággal, jó¬ 
kedvvel, csinnadrattával. Az utczafalon szín¬ 
játék fejlődik, mely ezúttal csakugyan a színek 
játéka. A roszkedvüek és mindigsietők dühösen 
mordulnak fél mellette és azt mondják: új 
trükkjei a merkantilizmusnak. Az egyik izzó¬ 
lámpagyár le akarja főzni a másikat, az egyik 
levélpapirbolt újfajta gyártmányát akarja ke¬ 
lendőbbé tenni, egy likőrgyárosnak mi köze 
Böcklinhez? És nekem mi közöm az egészhez'? 
így a mindig epések és már korán reggel sietők. 
De a nyugodt és kissé szemlélődő kedélyek 
meg-megállnak egy perczre és örülnek neki. 
Örülnek, hogy egy • pár meleg szin pattan szét 
a ködben és füstben, örülnek, hogy egy eleven 
mozgókép berreg el előttük, hogy egy új szín¬ 
darab hőse revolvert szegez a mellüknek, ha 
meg nem veszik a Stella-vixelőkefét. örülnek, 
mert minek azon boszankodni, hogy a lármá¬ 

ban, tülekedésben, öklöző harcában végig .sza¬ 
lad egy csintalan tréfa. 

A jó és komoly érvelés úgy nézi ezt a tü¬ 
netet, hogy ez a művészet bevonult az utczai 
képbe, egy egészséges gazdasági tünet. A sza¬ 
bad verseny Ízléses fejlődése. Mi inkább, úgy 
nézzük az egészet, mint a természetnek egy 
bölcs és kedves jótéteményét, mely a modern 
utczákon sem engedi kiveszni a színeket. A 
nagyváros amerikaias fejlődése elsikkasztotta 
a régi házak finom körvonalait, a régi téglák 
és tetők mohos színeit, a csöndes fák silhouette-
jeit és a természet ezt sem tűri, hanem új 
szópségszerveket növeszt helyettük. Az utcza-
kerítós is vedlik, mint a nyulak, meg az éne¬ 
kes madarak, a csupasz falnak is megvannak 
a maga élettörvényei. 

Égy régi szerv eltűnt s jött helyette egy 
másik. A'alljuk meg, hogy ez az új nem olyan 
jó, mint a régi, de ez is valami. Valaha nem 
így kellett, egy fölrobbanó ötlettel, egy tréfás 
petárdával feltartóztatni a siető embert, mert 
a régi ember nem sietett. S nem így kellett 
pillanatfényképekkel, gyorsvázlatokkal színessé 
tenni az utczát, mert az utcza maga volt szi-
nes. Az utcza mozgott, az utcza énekelt, az 
utcza maskarát csapott. Ha hinni lehet a régi 
metszetkabinettek gyűjteményeinek, akkor a 
régi csodakenőcsöknek, varangyosbékából főtt 
leveknek, álmoskönyveknek és kutyaheczczeknek 
még színesebb plakátokra volt szükségük, mint 
a maiaknak. Eleven plakátokra. A hirdetést 
nem ragasztották fel a falra, hanem végig¬ 
játszottak a gyárosok és a segédek. A kenőcs¬ 
gyáros énekelt, a kuruzsló tüzet rakott és koty¬ 
vasztott, az álmoskönyves tűket szurkait a 
hátába és a heczczmester sétakörútra ment a 
művész-személyzettel. Nem az utczának csi¬ 
náltak színjátékot, hanem az utcza maga csi¬ 
nálta. Mi maradt meg mindebből a fürge rek¬ 
lámból, mely valaha élt, lélekzett, szépséget 
és lármát csinált? Egy pár szóvá merevedett 
film Shakespeare-szinművekben. Egy-egy szo¬ 
morú és erőltetve mulató olasz vagy spanyol 
utczai boltos. Mandulások, limonádésok, pla¬ 
nétahúzók, verklisek. Szegény, bamba kis cse¬ 
lédek mulattatói. Néha egy elnyűtt komédiás¬ 
csapat, lóháton, czintányérokkal, kifestett len¬ 
hajú nőkkel, a mint fáradtan vonulnak fel kis¬ 
városi utczákon trikóikban. Egy régi nagy szin¬ 
ergiának utolsó rongyai, egy évezredes utczai 
királyságnak elszéledt bolondjai. 

Ám a természet sem tűri meg az erőszakot. 
Az emberi ösztönök mélyén ott van a vágy 
komédiák után, utczai nevetés után, vigasságok 
után. Ha nincs bőrdudás, van zongoraverklis, 
ha nincs tamburás, czintányéros, guzliczáros 
felvonulás, hát vannak jólelkű és félszemü 
öreg hárfások, négy fillérért új nótákat árulók. 
A romantika nem halt meg az utczán sem, 
csak megfakult. És milyen jók a kis duodec 
német fejedelmek, hogy minden garnizonban 
van egy katonabanda és van egy kis királyi 
palota, előtte egy négyszögű térrel. S ott min-

VOITH PLAKÁTJA, MELY AZ IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
PÁLYÁZATÁN ELSŐ DÍJAT NYERT. 

den délben pont tizenkettőkor őrváltás folyik, 
a melyet czigánykerék módjára kisérnek az inas¬ 
gyerekek és ábrándozva hallgatnak a masamód¬ 
lányok. Milyen nagy jótétemény ez a dolgozó 
és siető embereknek, a kiknek egy erős ak-
czentust jelent ez az életük ritmusában, egy 
nemét a pihenésnek, a legjobb apéritif-t a dél¬ 
ebédhez. A mit ez a zene nyelvén jelent a ke¬ 
délynek, azt jelenti a friss plakát a szsmnek. 
Virgonczságot, a vérnek gyorsabb pezsgését, 
mely megnöveszti az életkedvet. Az is nyil¬ 
vánvaló, hogy ennek a művészetnek abban a 
városban kellett megszületnie, mely mindeddig 
legötletesebb volt az életörömek kitalálásában. 
Paris a modern plakátművészet szülővárosába 
hetvenes évekre esik a születés időpontja és 
Cherét az apja. A franczia grafika pompás 
leleménye s a franczia élet pezsgő könnyüsége 
kellett hozzá, hogy az utczafalra kerüljenek 
azok a karcsú, lengő, színes fodrokban hul¬ 
lámzó nők, a kik eddig csak a Montmartre 
bárjaiban- terjesztették az életkedvet. A tech¬ 
nikát, a nagy töretlen színfoltok felrakását a 
kőre, maga a művész végezte s az egyszerre 
mássá tette a plakátot,, mint a mi addig volt. 
Megérzett rajta a művészi kéz biztossága, a 
színeknek japán metszeteken ellesett merész¬ 
sége. Nem elhatárolt, körülzárt, befejezett ké¬ 
pek kerültek a falra, hanem nagy, színes váz¬ 
latok, mintha egy tréfás bűvész egypár ecset¬ 
vonással vetette volna oda s a papiros mohó 
szomjusággal itta volna fel e színeket. Ezek a 
szeszélyes, libbenő nők, a színek tűzijátéka-

fyU 

4 r " 

VICTOR MOUCHA PLAKÁTJA. 

8. SZÍM. 1913. 60. ÉVFOLYAM. VASÁENAPI ÚJSÁG. 149 

- AUGU 
EDVÁRD PENFIELD PLAKÁTJA. 

bán égő Lóié Fuller, az utczasarkok e tán-
czosnői pompásan illettek ahhoz a nagy grafi¬ 
kai fellendüléshez, mely a nyolczvanas évek¬ 
ben az egész franczia sokszorosító-művészetet 
új életre kelté. Testvérei ők a Toulouse-Laut-
rec fáradt éjszakai madarainak, a Steinlen 
külvárosi csavargóinak, a Léandre kegyetlen 
tollal rajzolt pohos burzsoáinak s annak az 
egész absynth-mámoros költészetnek, mely zsol¬ 
tárokat énekelt a bűnről. Az ő országuk az 
utczafal, a verses könyv, az élczlap, a mula¬ 
tóhely falára feszített vászon, - - egy egész 
festett világnak ők a bajazzói. 

A franczia plakát uralmát azonban ha¬ 
marosan felváltotta az angol-amerikai irány¬ 
zat. A Montmartre éjszakáinak láza elmúlt 
a világról. A knock-aboutok humorára em¬ 
lékeztető nagy, széles foltok kerültek a 
falra: Barnumnak, a húsleves-koczkának, a 
csokoládénak vaskosabb humorra van szük¬ 
sége, mint a púdernek vagy a likőrnek. S eh¬ 
hez Dudley, Hardy, Bemard, Partridge, Studd, 
Dearmer mind jól értenek. Az angol szellem 
nem raffinált, az angol plakát nem érzelmes. 
Három színfolttal belekiáltja a világba, rövi¬ 
den, határozottan, szinte a járókelőt mellbe¬ 
vágó módon, hogy «Smith mustárja a leg¬ 
jobb ». Ehhez nem kell bő magyarázat, csak 
egy nagy üveg mustár, néhány világító nagy 
szó és egy gyermek, a ki hátraesik a mustár 
jóságától. Mert ilyen az angol lélek. Ám tud 
olykor különös is lenni, elsuhantatja a mese 
alakjait i s : a báliterem lépcsőin felsiető Ha¬ 
mupipőkét, a Yorick koponyájához szóló Ham¬ 
letet, az arczok néha úgy hatnak, mint nagy, 
fekete silhouettek a fehér lapon, a figurák 
néha olyanok, mintha gyermekek szögletes 
keze vágta volna ki színes papirosból. S néha 

LÉANDRE .PLAKÁTJA YVETTE GUILBERT ELŐADÁSÁRA. 

egy perverz vonaljáték csinál muzsikát Aubrey 
Beardsley szeszélyes fehér-fekete síkjain, néha 
úgy érezzük, mintha egy álomvilág mezői, 
virágai, édes gyermekei fogódznának össze a 
Mc. Nair és Margerit Macdonald glasgowi pla¬ 
kátjain. Szinte azt lehetne hinni, hogy ez az 
izmos, túlerős, protestáns faj, melyet hite és 
józansága az okoskodó életre kényszerít, egy-
egy plakát, egy cziráda, egy könyvillusztráczió 
vonalaiba szorítja bele olykor képzelete álmait. 
De a hol ipari és művészi vetélkedésről van 
szó, ott a németek sem hagyják magokat. 
Talán tíz-tizenkét éve, hogy egy müncheni 
művész Erns Neumann az első ilynemü kiál¬ 
lítást rendezte Münchenben s azóta a német 
plakátművészet vezet világszerte és a mün¬ 
cheni utcza-kép nyújtja a legmüvészibb vál¬ 
tozatosságot. Nagyszerű rajztudás, pompás di-
szítőérzék, Simplicissimus-szellem és a fran¬ 
czia rokokó elegáns hagyományai - kitűnő 
egységbe folynak itt össze. Heine, Brúnó Paul, 
Hohhvein plakátjai teremtették meg azt a stí¬ 
lust, melynek nagyvárosias ritmusa tovább 
lendül Gipkens, Éhmcke, Klinger és annyi 
más kitűnő grafikus vonalaiban. Minden fel¬ 
vetett tárgyból, személyből, figurából szinte 
kiszívják a lényegest, a nadrágból a csíkokat, 
a fauteuilből a virágos huzatot, az olvasó 
asszonyból a világító arczélet és a szőke haj-
fonatot s az egészet könnyedén belehelyezik 
egy halk, finom keretbe. E törekvéseken meg¬ 
érzik, hogy a művészeik nemcsak rideg üzleti 
számítással fogtak munkájukhoz. Megérezni, 
hogy izgatta őket: a wk, mint külön feladat, 

STEINLEN PLAKÁTJA. 

az uti-za, mint HZ ő művészetük .sugallója, a 
kő, melyen el kell kenniök a festék-masszát, 
a hatás, mely belevetitődik millió ember lei¬ 
kébe. És végül az az érzés is, mely oly na¬ 
gyon benne van a mai német iparművészet 
érzés\•ihigában, hogy nekik tudatosan kell ne-
velniök az egész társadalom ízlését. 

Kgy kis hit és sok őszinte vallomás nyilat¬ 
kozik meg ezeken az oszlopokon. Mintha egy 
csöndes líra is elsuhanna előttünk. Kgy új 
nemzedék vágyai vannak benne megrögzítve, 
mely a napi, efemer-életben is valami el nem 
múlót keres, mely megértette egy új korszel¬ 
lem materiális, nyers ösztöneit, de körül akarja 
övezni ezt is művészettel. Égy franczia író¬ 
nak Paul Ádámnak elméjében villant meg elő¬ 
ször az a furcsának tetsző gondolat, hogy miért 
nem Írják fel a nagy költők, nagy bölcsek 
egy-egy szavát, mondatát idézetül az utczák 
falára, hogy költői gyönyört, okosságot, vagy 
megnyugvást hirdessenek milliók számára. 
A kérdés csak első hallásra tetszik furcsának, 
de jobban megfontolva, nagyon természetes. 
A költészet e vulgarizálására nem is a költők¬ 
nek van szükségük, hanem az emberiségnek, 
a melyet léte nagy kérdései miatt a lélek leg¬ 
finomabb szenaáczióit kénytelen nélkülözni. 
És ezért hihető, hogy - - a mitől az évszáza¬ 
dok bolond józansággal megfosztották - - az 
utcza költői és vándor-bölcsei egyszerre csak 
újra megjelennek az utcza-falán. A merkan¬ 
tilizmus bérelt falán. A czégtulajdonos mellé 
már felkapaszkodott a művész, talán egy 
csöppnyi rést tud még ott ütni magának a 
költő is. Mert csak akkor lesz majd teljes 
a modern nagyvárosi utcza képeskönyve, a 
nagy gyermekek e sivár gyermekkertjének 
egyetlen müvészies játékszere. 

Náda> Pál. 

Mav Belforl 
XVI. SZÁZADI NÉMET VÁNDORMUSZIKUSOK AZ U T C Z Á , DUDLEY HARDY PLAKÁTJA. TOULOUSE-LAUTREC PLAKÁTJA. 

STEINLEN PLAKÁTJA. 



150 VASÁKNAPI ÚJSÁG. 8. SZÁM. IfM^JJO. KVKOLYAM. 

PÁLFFY JÁNOS GRÓF KÉPGYŰJTEMÉNYE. 
IRTA Dr TÉREY GÁBOR. 

111. ÚJABBKOEI MŰVÉSZEK. 

Ujabb művészektől negyvennyolca festményt 
és künn-/ rajzot találunk a Pálffy-féle hagya¬ 
tékban. Szándékosan beszélünk újabb s nem 
modern művészekről, mert e képek javarésze 
a XIX. század közepe tájáról (1840-es évektől 
kezdve) valók. Ismeretes, hogy az akkori fes¬ 
tészet mily területen mozgott. Pálffy gróf sa¬ 
ját Ízlése szerint vásárolt és nem favorizálta 
egy bizonyos nemzet termékeit. Az országnak 
hagyományozott gyűjteményében találunk fest¬ 
ményeket Hollandiából, Belgiumból, Német¬ 
országból, Ausztriából, Svájczből, Lengyelor¬ 
szágból, Oroszországból, Francziaországból, sőt 
Amerikából is, — míg Magyarországot csupán 
Eisenhut Ferencz egy tanulmányfeje képviseli. 
E líépek javarésze génre- és tájkép. Kivételek' 
csupán a történeti tárgyú képek, s az ismert 
franczia generális, Eugéne Cavaignac arczképe, 
Gábriel Lepaulle-tól (1848). 

Az elmúlt század belga festészete, melyet a 
brüsszeli modern képtárban tanulmányozha¬ 
tunk legkimerítőbben, egypár jellemző alko¬ 
tással van képviselve a Pálffy-féle gyűjtemény¬ 
ben. Ide tartozik például F. de Braeckelaer 
képe: ((Mulatozás a vendéglő előtti), mely föl¬ 
fogásában kissé Molenaer-re emlékeztet. A belga 
genre-festők közül valók a Stevens testvérek is. 
Alfréd Stevens a jelentékenyebb, kinek műveit 
igen nagyra becsülik. Múzeumunkban már ed¬ 
dig is pompásan volt képviselve a «Hárfázó 
nő» czímű festményével. A Pálffy-gyűjtemény -
ben egy igen szép képét találjuk, «A fös¬ 
vény »-t, mely tónusában kissé komor; fivérét, 
Joseph Stevenst pedig egy igen kedves állat-
idillt ábrázoló festmény képviseli. 

Egy másik belgától (történeti genre-festő) 
való «A végrendeleti) és «IX. Károly lelkiis-
meretfurdalásaii),— a híres állatfestőtől, Eugéne 
Yerboeckhoveu-től pedig: «Juhok a mezőn» és 
((Juhok az istállóban. >> 

A szomszédos Hollandiát Verschuur, Bisschop, 
Israels és Mauve képviselik. Ezek között leg¬ 
először Joseph Israels képe tűnik föl, «A kat-
wyk-i árvaleányok». Bájos, hollandus leányok 
ülnek egy asztal mellett és varrással foglal¬ 
koznak. Az alacsony szobát egy tágas ablak 
világítja meg, melyen át az öreg házak piros 
tetejére láthatni. E kép az 1880. évi párisi 
szalonban és a rákövetkező évben a párisi 
világkiállításon volt kiállítva, s nagy tetszést 
aratott. Múzeumunkban van egy Israels-kép, 

GRÓF PÁLFFY JÁNOS. — Brozik festménye. 

mely a művész legérettebb művészetét kép¬ 
viseli, míg a Pálffy-féle kép a művész fiata¬ 
labb korából való. Antony Mauve festménye 
«Tájkép tehenekkel)), teljes magaslatán mutatja 
l M' ;i művész tehetségét. Az egyszerű téma mély 
bensőséggel van ábrázolva, s a 'tájképi rész 
föltárja a néző előtt a művész szép hazájának 
buja mezőit. 

Németország történeti festészetét Piloty nagy 
képe (mely már a Nemzeti Múzeumból isme¬ 
retes) «Néro Róma romjaim), képviseli. A mű¬ 
vész e kép kompoziczióját 1858-ban Firenzé¬ 
ben készítette, s két évvel később München¬ 
ben fejezte be az óriás méretű festményt. Ezt 
a képet együtt állítjuk ki a többi Pálffy-féle 
képpel, hogy a nagy adományozó valamennyi 

ajándéka együttes kiállításban jusson a közön¬ 
ség elé. Piloty képe mellett láthatjuk tanítvá¬ 
nyának, Franz von Lenbach-nak legkiválóbb 
ifjúkori müvét:«A római Titus-diadalív»-et. Len-
bach e képét egy Pilotyval együtt tett olasz¬ 
országi utazása alatt kezdette festeni, s 1860-ban 
Münchenben fejezte be, miután a festményen 
látható suhanczokról vázlatot készített Aresing-
ben (München mellett). A dTitus-diadalívii festői 
értéke toképen a lejtőn heverő, napsütötte suhan-
czok ábrázolásában rejlik, mely részlet a mün¬ 
cheni Schack-féle képtár «Pásztor fiún-jára 
emlékeztet (szintén 1860-ból). Itáliába vezet a 
gyűjteménynek még két képe, melyek ha nem 
is felelnek meg teljesen mai ízlésünknek, ér¬ 
dekesek, mert a gróf megrendelésére készül¬ 
tek. E két pendant-kép: — «A dogé temetésen 
(esti hangulat) és az ((Éjjeli gondolázás a Ca-
nale Grandé bejáratánál)), - az akkoriban 
nagyon kedvelt német festő Bernhard Stange 
munkája (1864-ből és 1865-ből). 

A gyűjtemény négy képe bizonyítja, hogy 
Pálffy gróf igen nagyra becsülte idb. Edward 
Schleichet, a müncheni tájképfestőt. Friedrich 
Voltz «Itató» és Heinrich von Zügel «Borjú-
etetési) czímű képe is azt mutatja, hogy a gróf 
a festészetnek ezt az irányát igen kedvelte, 
épp úgy, mint a svajczi Gustave Castan táj¬ 
képeit. Castan Alexander Calame tanítványa 
volt és Párizsban dolgozott Corot és Rousseau 
hatása alatt. 

A Pálffy-gyűjtemény újabb festményeinek 
legértékesebb darabjait kétségtelenül a francziák 
között találjuk. Muzeumunkban a franczia fes¬ 
tészet igen szegényesen van képviselve, s ép 
ezért a Pálffy-gyűjtemény francziái ránk nézve 
tekintélyes gyarapodást jelentenek. Thomas 
Couture itt nem nagyszerű figurális kompozi-
czióval tűnik ki, mint a Louvre-beli képén 
(«Les romains de la Décadence», melyet «a 
napóleoni idők megsejtett párizsi orgiáját)-nak 
is neveztek), hanem mint finom tájképfestő. E 
képe *Villiers-le-Bel-i kastélyának kortjét ábrá¬ 
zolja; a kertben egy férfit látunk, a ki madár-
fogással foglalkozik. A kép hasonlít a művész 
drezdai képéhez. - - A fontainebleau-i iskola 
egyik főképviselőjétől, Charles Daubigny-től há¬ 
rom elsőrangú képet találunk a gyűjteményben, 
s nem könnyű eldönteni, melyiknek nyújtsuk a 
pálmát, a «fioldkelté»-nek, az »0ise és a Szajna 
folyók találkozása »-nak, avagy a «Folyópart »-
nak ? - - Pompásan van képviselve Constantin 
Troyon is két képpel. A művész valóban «az 
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Charles Daubigny: Az Oise és Szajna folyók találkozása. 

ÖKrök lapidáris festőjén. "Hazatérés közelgő 
vihar előtti) czímű képén valami «őserejű mo¬ 
numentalitás hatja át a hatalmas szilhuetteket» 
és elementáris erő rejlik a nehéz fekete fel¬ 
hőkben. 

Egészen más világba vezet bennünket Arthur 
Grottger kilencz rajza. Ez a lengyel történeti 
festő és rajzoló négy cziklikus képsorozatot 
alkotott a legutóbbi lengyel fölkelés illusztrá¬ 
lásául; e sorozatok: «Warszavai), (iPolonian, 
dLituaniai) és «A háború.* A Polonia-cziklust 

a bécsi képzőművészeti akadémia évi kiállítá¬ 
sán állította ki a művész, innen azonban for¬ 
radalmi tartalma miatt a hatóság eltávolította. 
Pálffy gróf az 1860-as években vásárolta meg 
e sorozatot, s ettől kezdve anyagi támogatás¬ 
ban részesítette a művészt, a kivel Itáliában 
és Francziaországban nagyobb utazást is tett. 
18(57 decz. 13-án érte utói a halál a fiatal (har-
mincz éves), nagytehetségű művészt Amélie-les 
Bains-ben. - - Mint tiszta művészi törekvések 
nagy pártfogója jelenik itt meg Pálfty gróf, 

kinek életnagyságú an-zképét rend kívül találóan 
festette meg \\Vnxel von Bro/ik. A gróf ked-
vencz művészének, Grottgernek müvei közelé-
ben, régi és újabb művészek festményei kö¬ 
zött állítottuk föl a nagy adományozó portrait-
ját, melyet Balló Kde kitűnően másolt Brozik 
képe után. Gyűjteménye középpontjában, mint 
a nagylelkűség ragyogó példája világít Pálffy' 
János gróf a jövendő nemzedékek elé, a kik 
örökre hálásak lesznek a nagyszerű ajándékért, 
melyet nemzetének hagyományozott. 

Constantin Troymi: Pásztor-idyll. Franz von Lenbach: A római Titus-diadaliv. 

Constantin Toyon: Hazatérés közelgő vihar elült. 

PÁLFFY JÁNOS GRÓF KÉPGYŰJTEMÉNYÉBŐL, MELY MOST A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMBA KERÜLT. 
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AZ ASSZUÁNI ÚJ VIZTAKTÓ GÁT A NÍLUSON. (80 nyilason zuhog át a TÍZ.) 

AZ ASSZUÁNI VIZTARTÓ-GÁT. 
Feltűnés nélkül, óvatosan elkerülve a rek-

lámizü zajt, adták át rendeltetésének a leg-
itjabb kor egyik méltó remekművét: az asszu-
áni víztartó gátat. Ez a mű százezereknek 
fogja felszárítani a könnyeit; kenyeret, megél¬ 
hetést biztosít és egy jövendő nemzedék va-
gyonosodásának lesz igazi alapköve. Jelentő¬ 
ségét, óriási horderejét csak úgy, egyszeri lé-
lekzetvételre nem lehet érdeme szerint mél¬ 
tatni. Nem hangzatos szólamok és színes sza¬ 
vak seregét kell felvonultatni a remekmű nép¬ 
szerű megértésére, hanem tényeket, adatokat 
és helyzeteket csoportosítani az olvasó szemei 
előtt, hogy azokból ismerje meg a szürkén 
hangzó asszuáni viztartó-gát történelmet csináló 
nagy fontosságát. 

Ismeretes, hogy Egyiptomban már az ősi 
időkben kiváló szerepet játszott a Nílus folyam 
áradása. A hol és a merre bőséges viz öntötte 
el a szikkadt szomjas földet és a visszahúzódó 
áradás nyomán jóra való tele vény iszap képző¬ 
dött, ott csakhamar nagy gyorsasággal zsen-
dült neki a termés, a nép szükségei enyhültek, 
kezdődött a jólét. Megteltek a gabonaraktárak, 
élénkebb lett a forgalom és az ó-egyiptomi em¬ 
ber, a kinek alakját ott látjuk a gúlák, obelisz-
kek, templomoszlopok hatalmas köveibe vésve, 
áldólag emelte fel két kezét a Nílus felett, 
istenítvén őt azért, mert bőséget osztogat. 
Csakhogy a Nilus áradásai mindig szabálytala¬ 
nok voltak, óriási területek estek a jótékony 
áradás határain kivül, a kik tehát ilyen, ára¬ 
dásmentes vidékre szorultak, azoknak sorsa 
egyértelmű volt a megtestesült nyomorral. A ki 
csak tehette, közel férkőzött a Nilus azon vi¬ 
dékéhez, a hol rendesen bekövetkezik az ára¬ 
dás. Ilyen vidéken fejlődött a jólét, a hata¬ 
lom, vagyonosodtak az emberek, ellenben azok,, 
a kik innen kiszorultak, vagy a kiket a rab¬ 
szolgasors terméketlen, mostoha vidékre szám¬ 
űzött, évezredeken keresztül nyomorult sor¬ 
ban tengődtek, származtak tovább nemzedékről 
nemzedékre. Ezek a ma is ismert felláh-k, 
Egyiptom páriái, a kik rég elfelejtették a mo¬ 
solyt, a jó kedélyt és sóhajok között sóhajokra 
születtek. Most pedig, éj^p'-edek múlva elkö¬ 
vetkezik a felláh-k'rónáin'"a megváltás ideje. 
Emberek lesznek ők is, a kik örömest fognak 
élni, dolgozni, sőt néhány évtized múlva talán 
csak hallomásból fognak tudni egykori nyo¬ 
morukról Az angolok, Egyiptom urai, ugyanis 
nemcsak a felláh-k, de a saját birodalmi ér¬ 
dekeik szempontjáoól is, már évtizedek előtt 
belátták annak szükségét, hogy a Nilus ren¬ 
geteg vízmennyiségét, de különösen azt a töme¬ 
get, a mely az asszuáni (első) vízesésnél torló¬ 
dik össze H onnan folyik tovább, közeli és 
távoli vidékek megtermékenyítésére rendszere¬ 

sen felhasználják. A hajdani Fáraók és a Pto-
'emaioszok már évezredek előtt építettek csa-
lornákat, készíttettek vizduzzasztókat, csakhogy 
íiz akkori eszközök ilyen művek létesítésére 
nem voltak elégségesek. Gúlákat, óriási vára¬ 
kat, hatalmas palotákat és templomokat a szeges 
korbácscsal hajszolt rabszolgák tízezrei tudtak 
építeni, de már az ősi Nilus mentét sem sza¬ 
bályozni nem tudták, sem arra nem vállal¬ 
kozhattak, hogy a szent folyam vizét úgy és 
akkor vigyék, hordják szét messze vidékekre, a 
mikor arra szükség van. Évezredek mulasztá¬ 
sait pótolta az angol uralom és minden irigy-
kedés nélkül állapodhatunk meg a csodálatot 
keltő, áldást fakasztó, nagyi műjiél. 

Asszuán (a hajdani Syene) város közelében, 
az első vízesésnél, a Níluson keresztbe építve 
áll ma a hatalmas víztartó gát. Vizduzzasztót 
híd alakjában a Nilus deltájának legdélibb csú¬ 
csánál épített ugyan Mougel franczia mérnök 
Mohamed Ali bőkezűségéből. Ez a gát azonban 
nem felelt meg a czélnak és noha 1890-ben 
Scott angol mérnök a Mougel építményét tö¬ 
kéletesíteni igyekezett, távolról sem lehetett szó 
arról, hogy ez a duzzasztó a folyam vizét min¬ 
dig egyenlő magasságban tartsa. Az a néhány 
milliócska, a melyet ide építettek be, gyönge 
tőkének bizonyult. Sok, sok millióra volt 
szükség, azoknak segélyével pedig olyan re¬ 
mekművet kellett teremteni, hogy százezrek 
boldogulásában hozza be a befektetett renge-
teg tőke kamatait. 

Az angol kormány elhatározta, hogy az asszu¬ 
áni első vízesésnél, Phili alatt, Asszuán város 
felett a Níluson keresztül hatalmas víztartó 
gátat emeltet és nem fukarkodik a befektetendő 
tőkével. A gátépítés alapköltségeit nyolczvan-
négy millió koronában irányozták elő. 1899-ben 
kezdődött a munka és 1912 deczember 10-én 
készen állott az óriási víztartó gát. A hossza 
1962 méter, magassága 30 méter, szélessége 
alul 27, felül pedig hét méter volt. 180 át¬ 
ereszen bocsátották keresztül a homokot 
és a sárüledéket, egy óriási zsilipes csatorna 
pedig a napi közlekedést biztosította. A mikor 
elkészült a hatalmas gát, akkor vették észre, 
hogy még így sem tölti be a feladatát. Emelni, 
szélesíteni kellett, sok helyütt átépítésre volt 
•szükség, úgy, hogy a 84 millió építési költ¬ 
séget meg kellett toldani 48 millióval, össze¬ 
sen tehát 132 millióba került az asszuáni új 
víztartó gát! 

Most pedig térjünk át az építmény czéljára. 
Az angol kormánynak szándéka, hogy az 
egyptomi felláh nyomort orvosolja. Erre a 
czélra akarja az 500 millió köbméter vízzel 
állandóan megtelt gátat igénybe venni olykép, 
hogy bizonyos rendszerességgel fogja a Nilus 
vizével elárasztani azt a 4800 négyzetkilo¬ 
méternyi területet, a melynek feljavítására szol¬ 

gál első sorban a vizttu-tó gát. Ebből a mester¬ 
ségesen öntözött területből a kormány a kisgaz¬ 
dák igényeinek megfelelő parczellákat hasit ki, 
oda adja a teljesen szegény egyiptomiaknak 
egyelőre öt évi haszonbérbe. A haszonbér az 
első öt évben oly minimális, hogy inkább csak 
a forma kedveért való. Ha a haszonbérlő jól, 
okszerűen miveli a földet, akkor a kormány a 
bérlőidet az öt év leteltével nemcsak meg¬ 
hagyja néki, hanem örökbérletbe adja olykép, 
hogy a föld haszonbérlete átszállhat a bérlő 
örököseire. Lehetetlen már csak a nagyjából 
felsorolt adatokból meg nem állapítanunk, hogy 
minő kiváló szociálpolitikái jelentőségű az 
asszuáni víztartó gát. Ha képletesen akarnánk 
beszélni, azt kellene mondanunk, hogy az az 
ötszáz millió köbméter nílusi viz, a mely a 
víztartóban felhalmozódik, az idők folyamán, 
a mint a csatornákon, átereszeken zsilipeken 
keresztül a szomjas földre széjjel ömlik, 
aranyfolyammá válik és jólétet, boldogulást 
visz azoknak, a kiknek földecskéit fogja ön¬ 
tözni. Ez lesz az a folyó, a mely könnyeket 
szárít fel és a legnyomorultabb felláhnak is 
juttat annyit, hogy ne gyűlölje az életet, ne 
átkozza a születését. Szaporodni fognak Egyip¬ 
tomban azok, a kik a nyomorult, szegény sor¬ 
ból kiemelkednek és ugyanoly arányban las-
sankint eltűnik a felláh gondteljes arcza, az 
élet terhétől meggörbült háta, elfoglalja helyét, 
azaz, hogy átalakul a felláh a viszonyokhoz 
mért jómódú kisgazdává, a ki természetesen 
örök hálára lekötelezett híve lesz annak az 
Angliának, a mely felismerte, méltányolta a 
felláh nyomort, segített rajta és megmentett 
sok százezer lelket önmagának és a hatalmas 
brit világbirodalomnak. Ballá Károly. 

DÉLI SÉTÁK A FIAMMAL. 
Na persze, persze . . . igazad van ! 
Még meg se néztük itt e sok csodát 
A csillogó nagy kirakatban. 

Kis autók fényes rézlámpája 
Az üvegen, mint csillag ragyog át, 
A mint a nap letűz reája. 

Csillognak az ólomhuszárok 
És szinte rámnyerit a hintaló. . . 
Veled én is a múltban járok ! 

Játékboltosok ezernyi titkán, 
A miktől megszépül a rút való, 
Én csak kintről leskődtem s ritkán. 

Csak ünnepek ha hoztak olykor, 
Pojácát, pettyes sipkával fején 
És drága kincs volt a nád-ostor. 

De a te néhány gyermekéved 
Legyen rózsásabb, mint volt az enyém, 
A ki csak kirakatba nézett. 

Minden játékbolt minden kincsét 
Én összevásárolnám most neked, 
Hogy életed megédesítsék. 

Hogy rá se érj mással gondolni, 
Hogy játszogass, ameddig csak lehet 
És elbűvöljön e sok holmi. 

És ne ösmerd meg még az életet! 
Ballá Ignáa. 

LEHAJTOTT FEJJEL. 
Lehajtott fejjel megyek utánad 
Nesztelenül — halkabban, mint az árnyad. 

Titkon pillant rád szomorú szemem -
Szemérmesebben nem nézel te sem. 

Ajkam lehajtom puha kezedért — 
Lágyabban hozzá még virág sem ért. 

Bús hangú dallal úgy könyörgök hozzád, 
Halkan — minthogyha messzi szellők hoznák. 

Elhalón zokog sirásom utánad — 
Igazabban értpd még nem sirt a bánat. 

Nesztelenül — halkabban, mint az árnyad 
Lehajtott fejjel — úgy megyek utánad l 

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

- Akkor oszoljunk szét — felelt jóindulat¬ 
tal a marquis. Willie, ön a kisasszonynyal a 
cserjósben marad, még két óránk van, míg a 
szarvasok keresztútján kocsira ülünk. Standi-
gate ön velünk jön? 

így egyedül maradtam Closeburnnal. Sem 
zavarodottnak nem akartam látszani, sem bizni 
benne — mily kellemetlen volt a helyzet! Kis 
időre, hogy szótlanul mendegéltünk, ránéztem 
és ö én reám. Pillantásunk felfogta egymást, 
mire elpirultam. Elnevette magát erre a szó-
talanul titkolt jelenetre: 

— Igazán nagyszerű volt ez a találás, Né-
rans kisasszony. 

— Inkább csak szerencsés, a véletlennek 
több érdeme van benne, mint ügyességemnek. 
Eitkán sikerül ilyesmi nekem. 

Nem felelt. Újra csend. Aztán váratlanul : 
- Mondja Nérans kisasszony, mért oly 

nyugtalan az arcza, ha velem van? 
— De . . . 

- Ön nyugtalannak és izgatottnak látszik. 
— Téved. 
— Nem tévedek. Most már tudom, hogy 

vonzódik hozzám. 
- Nem ! Istenemre nem l 
- Ne esküdözzók! Ezért még nem kell ke¬ 

rülnie engemet! 
— Nem kerülöm! 

- De igenis kerül! Múltkor is kikerült a 
mise után, midőn Winnie oldalán szembekerül¬ 
tem önnel. Magammal vittem a kicsikét, mert 
azt hittem, hogy így inkább megközelíthetem 
önt, de alighogy a fasor végéről észrevett min¬ 
ket, elmenekült. 

— De . . . 
- Ne tagadja! Kerül, ez bizonyos. És nem 

is foghatom meg oly gyorsan a kezét, mint 
most, hogy el ne rántsa ekként - - nem elég 
hirtelen, hogy lelkemet reá csókoljam. 

Bibor vörös lettem haragomban és reszket¬ 
tem a méregtől. 

- Uram! ez hitvány dolog! már mondtam 
hogy . . . 

- Oh, mi angolok nem ijedünk meg ily 
szavaktól. Ha valami érdekes tervet forgatunk 
fejünkben, szeretünk a végére járni. Ön több 
mint csinos, ön csábító szép, ön bájos és én 
bolondul bele fogok szeretni önbe! 

Dühöngök magamban, mit feleljek, mit te¬ 
gyek ? Hagyjam faképnél, durczás kis lány mód¬ 
jára ? Különben is nyomomban fog maradni és 
a helyzet csak nevetségesebb lesz. Leczkéztes-
sem meg? De eszem cserben hagy, nem tudok 
néki válaszolni. 

Folytatja: 
- Az arczkifejezése oly komoly, oly büszke 

és én bolondja vagyok az ilyen arczkifejezésnek. 
Kissé riadtnak látszik ugyan, de nekem épen 
ez tetszik. Meg fog mégis érteni, mert akarom, 
igenis akarom. Egy napon érezni fogja, hogy 
mégis csak jobb, ha saját házában él, ha sza-

VIKTÓRIA LUJZA POROSZ HERCZEGNŐ, A NÉMET 
CSÁSZÁR LEÁNYA. 

HELTAI FERENCZ, BUDAPEST ÚJ FŐPOLGÁRMESTERE. 

bad, ha gazdag, ha szeretik, a helyett, hogy 
nap-nap után új megpróbáltatások között ke¬ 
resse kenyerét a tisztességes szegénység meg-
alázkodása útján. Jusson ez néha az eszébe! 
Gondolja meg, hogy szeretni és szerettetni 
édes dolog, míg az ember fiatal. Igazi szerencse 
lesz, ha megszabadul ettől a rabságtól. Ne 
lázadozzék, már úgyis megyek. Jobbra tartson, 
ha el akarja érni a találkozó helyet. Menjen 
egyedül édesem, nem akarom megkeseríteni 
még azzal is, hogy velem együtt jelenjék meg 
e vipera-nyelvű nők között. De esedezem, hogy 
meg ne feledkezzék egy pillanatra sem, hogy 
szeretem, — szeretem! 

Nagy léptekkel eltűnt az erdőben. Én meg 
sírva ültem le egy buczkára és sokáig zokog: 

tam szégyenemben, de a sértéstől reszkető lel¬ 
kemet nem nyugtatták meg könnyeim. A nyo¬ 
morult ! Azt kívánja, hogy szeretője legyek és 
még oly czinikus, hogy szemembe mondja. 
Téved, ha azt hiszi, hogy zsebreteszem sérté¬ 
seit, mindent el fogok mondani lord és lady 
Surreynek. 

Igaz ! Az első pillanatban ez volt szándékom. 
A mint lecsillapodtam, elkezdtem mérlegelni, 
hogyha elmondanám a dolgot, az volna a fele¬ 
let, hogy- a sértésre nyilván viselkedésemmel 
adtam okot; hogy mit is tehettem, mit is 
mondhattam, a miért lord Closeburn, ki tető-
től-talpig gentleman, ennyire elragadtatta magát. 
Nekem ugyan mit is hinnének: nem az évek 
óta szeretett vendéget űznék el, hanem engemet. 

Tegyük fel, hogy elhagyom ezt a házat: 
emlékemhez mindég valami sértő kételkedés 
fog fűződni és újból nyomortiságba jutok. És 
Closeburn nem üldöziie-e ekkor is'tovább ? Sze¬ 
gényen és elhagyatva nem volnék-e még inkább 
a hatalmában? 

Lord Closeburn jobban gyűlöllek, mint a 
mennyire te valaha is szeretnél, és esküszöm 
neked, hogy nem leszek undok terved áldozata. 
Milyen szomorúan ért véget e nap! Eosszullét 
fog el, de hogyan is jöhettek ilyen szavak az 
ajkára? Ezt szerelemnek nevezi? Isten őrizzen 
meg az ilyen szerelemtől! 

Október Í8. 
Minden várakozásom ellenére újabban semmi 

sem történt e közt az ember közt és közöttem. 
Négy nap óta folyton kereszteződnek útjaink, 
de ő tetteti magát, mintha sohasem nyilatko¬ 
zott volna ilyen gyalázatosán. 

Megkísérelhettem volna szivemet lord Standi-
gate előtt kiönteni, de mégsem vitt rá elhatá¬ 
rozásom, mert visszariasztottak azok a szavak, 
melyeket nekem magamnak kellett volna ki¬ 
mondanom. Aztán hiszen mindezek az ango¬ 
lok, még a legjobbak is, mintha egoizmus-
sal vértezve volnának, mely aczélburokba zárja 
el szivüket. Valami láthatatlan és kimondhatat¬ 
lan dolog választja el az én fajomat az övéké¬ 
től. Minden cselekedetüknek és gondolatuknak 

mélyén valami kegyetlenség lappang, melyet idő¬ 
ről-időre egy-egy előre nem látott esemény ki¬ 
pattant, hogy rémületbe ejtsen. Egy este például, 
inidön a parlamentben aznap elmondott inter-
pelláczió felett vitatkoztak, mely az ir kér¬ 
désben hangzott el, rémülten hallottam a meg¬ 
torlás terveit, melyeket lord Surrey a szegény 
lázadozók ellen ajánlott, és meg voltam lepetve, 
hogy az urak közül egy sem mondott ellent, 
sőt mindnyájan helyeseltek a herczegnek. 

Ezekkel az angolokkal szemben gondolatai¬ 
mat kifejezhetetleneknek tartom, mintha csak 
valami kerítés választaná el lelkünket egymás¬ 
tól, annyira idegenek nekem. Beszélek a nyel¬ 
vükön, el tudom sajátítani szokásaikat, maguk¬ 
viseletét, de a lelkűk kisiklik kezemből, nem 
látok bele rejtett zugaikba és e nélkül nem 
érthetem meg benső életüket. 

Vájjon ismerik-e a gyengédséget, ezt a szere¬ 
tetnél sokkal enyhébb és kevésbbé önző érzel¬ 
met? Winnie ártatlanul mindenféle apróságot 
mesélt el életükből, mely valósággal meghök¬ 
kentett. Például: a legtöbb angol nő imádja a 
csecsemőt és ez a kis erőtlen, tehetetlen göm-
bölyded és rózsás húsdarab nagyon a szivük¬ 
höz van nőve. Szeretik a térdükön tartani, mint 
valami kedvencz kutyát vagy macskát és érezni 
lágy testének formáit, és melegét. De a mint a 
gyermek nőni kezd, mindinkább szűnik iránta 
az érdeklődésük és szegényke számkivetésbe 
jut, a gyerekszobába, honnét naponta alig hogy 
egyszer kerül anyja elé. 

Winnie, midőn ezt részletesen elmagyarázta, 
azt is elmondta, hogy mialatt egyszer anyja a 
Eivierán időzött, egy inas hanczurozott egy 
cseléddel az ő gyerekszobájában. A leány meg¬ 
csúszott s oly erővel zuhant Winnie ágyára, 
hogy eltörte neki a térdkalácsát. Lecsendesí¬ 
tettek jajgatását és nem sokat törődtek vele 
tovább, csak midőn egy ijesztő gyulladás mu¬ 
tatkozott, táviratoztak anyjáért. 

A herczegnő megjött ugyan, de sohasem tud¬ 
hatta meg, hogy valóságban miként is történt 
a baleset. Winnie is kisebb volt még, semmint-
hogy elmagyarázhatta volna. Elég az hozzá, 
meg az orvos is rosszul kezelte, úgy hogy két 
évig betegkocsiban, teljes mozdulatlanságban, 
valóságos martyriumot élt át. Sérült lába seny-
vedt és nem fejlődött úgy mint a másik, és 
ettől keletkezett biczegése, a mi miatt eleget 
szenved lelkileg és félénk a társaságban, de 
viszont oly bájos is miatta. 

Október 19. 
Végre szemébe mondhattam lord Closeburn-

nak megvetésemet. Ma reggel bementem a 
szalonba, mert azt hittem, hogy Winniet ott 
találom. Egy ablak mellett lord Closeburn ol¬ 
vasott. Észrevéve engem, felkelt és közeledett 
felém, de én az ajtóban állva maradtam s mi¬ 
előtt egy szót is kiejthetett volna, a hogyan 
megérdemelte, szemébe mondtam neki a ma¬ 
gamét. 

Goromba lehettem, mert ugyancsak bele¬ 
sápadt. Éreztem, hogy nemcsak gúnyos, ha¬ 
nem sértő is voltam, de megérdemelte, hogy 
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revánsot vegyek magamnak. Háromszor is 
közbevágott e szóval «Christiane» mintha.e 
'kérleléssel elismerte volna eltévelyedését. Ez 
alkalommal ő vesztette el Jélekjelenlétót úgy, 
hogy nem tudott visszavágni. Nagy. elégtóte-

. lemre szolgált látni zavarodottságát s ezért 
mintha azóta már sértései sem nehezednének 
oly súlyosan lel kémre. Mégis magamat is meg¬ 
zavart kissé bátor fellépésem, mert egész na¬ 
pon át ideges voltam és féltem mindattól, a 
mit a jövő még rám fog zúdítani. . 

Október 20. 
Fellélekzem : Semmi újság sincs. Lord Close-

burn egy szóval sem árulta el haragját, mintha 
semmi sem történt volna közöttünk. Winnie, a 
kis drága, ma reggel eljött finom kis lelkének e 

: töprengéseit elmondani: 
Igazán azt hiszi róla Christiane, hogy 

néha gondol reám ? Találkozott Eddievel Lon¬ 
donban s ma reggeli levelében Írja bátyám: 
<i Örülhetsz, mert e perczben már közeledben 
van a szép skót, a ki szerelmes beléd. Felesé¬ 
gül akar venni, legalább utolsó beszélgetésünk¬ 
ből ezt következtetem.D Jól van, — jó l— de 
daczára testvérem állításainak úgy érzem, 
mintna Wülie mégis távol allana tőlem. Csak 
akkor igazán kedves hozzám, ha harmadiknak 
ön is jelen van. Csak e pillanatokban tudom 
elhinni, hogy házasságunkból lesz valami. 
Látja Christiane, míg ön mellettem van, nem 
vagyok oly félénk és mindenfélét tudok be¬ 
szélni, a mi nem jut eszembe, ha ön távol 
van. Sőt ő is gyengédebb, a mikor 011 is ott van. 
Oh, milyen rejtélyes mindez, nem gondolja? 

Szegény kis szerelmes leány! Valóban em¬ 
lékszem, hogy az utolsó napokban egy izben 
mennyire elragadó törekedett lenni Closeburn. 
Hogy lebilincseljen, annyira törekedett minket 
szellemességével elkápráztatni, hogy akaratom 
ellenére is elvarázsolt volna modora, ha -róla 
már Addingtonba érkezése napján el nem 
árulja Winifred, hogy jegyese és ha brutális 
ajánlatai örökre el nem riasztottak volna tőle. 

Október 25. 
Lady Eichmondnak néha furcsa eszméi van¬ 

nak. Például tegnap, midőn lady Surrey kíván¬ 
ságára elkísértem sétakocsikázásán, az erdő illata 
eszébe juttatta az illatszereket. Sokat tart arra, 
hogy válogatni tud az illatok között. Szerinte 

DIAZ FÉLIX, A MEXIKÓI FORRADALOM VEZÉRE, KI 
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKKÉ KIÁLTATTA KI MAGÁT. 

semmi sem tanúskodik oly jól az előkelő szü¬ 
letésről, mint a jól kifejlett szaglás. 

- Kedves Christianem, egy dolog sem árulja 
el úgy az asszonyi lelket, mint az az illatszer, 
melyet használunk. A mosuszról ne is beszél¬ 
jünk, mert ennek van a legaljasabb szaga. Külön¬ 
ben is az állati eredetű illatszerek sohasem elég 
tiszták ahhoz, hogy egy olyan nőnek tessenek, ki¬ 
nek szaglóérzékét évszázadok tették finommá. 
A mosusz elég jó még, hogy a city meggazda¬ 
godott kereskedőinek leányai árasszák a szagát, 
sőt még a geránium, verbéna és rózsa illatát 
is átengedem nekik. Az ibolyáról, az irisről, a 
rezedáról már lehetne szó. Bacon a nagy filo¬ 
zófus essayiben egy helyütt az elszáradóban 
lévő eperbokrok leveleinek csodálatos illatáról 
beszél, melyek haldokolva, csodálatos finom-

ságú szagot lehelnek ki. A Eichmond-család 
tagjai mindig megérezték ezt a remek illatot. 
Tudnia kell különben, hogy Bacon idejében 
még nem jött létre az udvar és a polgárság 
között mindaz a házasság, mely II. Károly óta 
szövődött, mióta a pénzhiány rémségos mésal-
b'anceokat okoz. Azelőtt a nagy angol családok 
egy különálló fajt alkottak, mely legalább is 
annyira külömbözött a népesség többi részétől, 
mint egy telivér egy igáslótól. Ebből követ¬ 
kezik, hogy a régi családok leszármazóinak ér¬ 
zékei sokkal fejlettebbek, mint azoké, kik a 
VII. Henrik kinevezte új nemességtől származ¬ 
nak, mert ez az osztály gazdag szabókból, 
korcsmárosokból, takácsokból alkottatott annak 
idején. Ne feledkezzék meg arról, hogy meg¬ 
próbálja felismerni az eperlevelek illatát, hi¬ 
szen ereiben nemes vér kering, a mi sok sikerre 
képesíti, kedvesem. 

Orrom vigyázz! Ha meg nem érzed ezt az 
illatot, fajom lady Eichmond becsülésében alá-
száll. Felek, hogy holmi fattyú orrom van! 
Holmi félvér volnék csupán, ki csak mosuszt 
érdemel? Oh őseim segítsetek meg, hogy szag¬ 
lásom hozzá finomodjék az eperlevelek illa¬ 
tához ! 

Október 26. 
A véletlen a dolgok szülőanyja. 
Hiába küzdök-e meggyőződésem ellen, nem 

tudok tehetetlenségem tudatától megszabadulni, 
mely valósággal leigázza szabad akaratomat. 

Ma kora reggel lementem a parkba és a 
gyümölcsösbe tartottam, hogy felfedezzem azt 
a bizonyos remek illatot. Vájjon a leveleken 
csillogó harmat nyelte-e el, mert, hiába szima¬ 
tolok, semmit sem erezek. Egy kissé felsülve 
fordulok vissza a fák közé, miközben kisütöm, 
hogy bizonyára csak az erdei szamócza levelé¬ 
nek van olyan illata. Egy ösvényre térek és 
gyönyörködve hallgatom a madarak énekét, mi¬ 
dőn egyszerre csak megérzem azt a bizonyos 
szagot. Egy eperágy közepéhez jutottam épen, a 
hol a vöröslő levelek már haldokolnak s halá¬ 
luk előtt kilehellik az arisztokratikus illatot. 
E pillanatban valósággal szerelmes voltam 
ezekbe az eperlevelekbe. Épen el akartam 
hagyni ezt a szagos zugot, midőn lord Close-
burnra bukkanok, ki tiz lépésnyire áll előttem 
azon az úton, melyen a kastélyba visszatérni 
akartam. Azonnal megláttam a tekintetén, hogy 
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érzelmei épen nem változtak meg velem szem¬ 
ben szemrehányásaim óta, melyekkel minap 
oly keményen megleczkéztettem. Abban a re¬ 
ményben, hogy nem fog megszólítani, tiszte¬ 
letteljes köszöntését elfogadtam ugyan, de csal; 
jéghidegen. 

Fiatalemberek udvarlása gyakran valami 
bántó érzést ébreszt, mely a hódolat keltette 
örömbe a megaláztatás érzelmét vegyíti. Lord 
Closeburn jelenléte és modora ezt juttatja 
eszembe. Természetemnek jó oldalát elfödi és 
szabadjára bocsátja rósz hajlamaimat. Érzékeim 
elbágyadnak társaságában, de szerencsére a 
szivem nem hogy ellágyulna, hanem még 
makacsabbá válik. De jaj! akárhogy is esik 
neki szigorúságom és közömbösségem, csak 
növelem velük a bajt, melyet le akartam küz¬ 
deni. Becsületességem csak fokozza szerelmes 
vágyódását, és ha ellenségek vagyunk is, az 
egymáson ejtett sebek oly gyorsan hegednek, 
hogy egyikünk sem tudja igazában meggyülölni 
ellenfelét. 

- Mily jól áll önnek a megvetés? ha máris 
nem volnék szerelmes önbe, e pillanatban azzá 
kellene válnom. 

- Megtiltom, hogy így beszéljen velem. Ne 
sértegessen ! 

- Más hangon beszélek majd. Sokkal in¬ 
kább örvendek, hogy ismét beszélgethetek ön¬ 
nel, semmint hogy eljátszani ezt az alkalmat. 
Akar-e kibékülni velem? 

- Ha az a béke feltétele, hogy ön úgy fog 
velem bánni, mint egy kifogástalan úri nő meg¬ 
kívánhatja : szívesen. 

— Köszönöm, kisasszony! Esküszöm, hogy 
csak az időjárásról fogok beszélni. De csak 
gondolja el jól az én agóniámat, és ne érez¬ 
tesse egy szóval, sőt egy mozdulattal sem, 
hogy reám erőszakolta győzelmében a maga 
buksi fejének akaratát. Nem vagyok a pápa -
könnyen tévedhetnék. 

Békésen ballagtunk ezután a nagy fák alatt, 
és jaj! anélkül, hogy lord Closeburn bármi 
bántót vagy kellemetlent mondott volna, érez¬ 
tem, hogy elvesztem magam alól a talajt. Hara¬ 
gom várának bástyái sorra összedőltek ezalatt 
a tisztességes párbeszéd alatt. 

Ismét lefegyverzett! 
Október 27. 

A földi élet minden sóvárgott java: a szere¬ 
lem, a gazdagság, a hírnév savanyú szőlő ma¬ 
rad számomra. Magam előtt látom mindet, 
sóvárgás tüze emészt értük, de egyiküket sem 
érhetem el. Sohasem leszek eléggé ügyes vagy 
eléggé lelkiismeretlen, hogy szert tegyek reá¬ 
juk. Csak tovább oldalgok szomorúan, mint a 
róka. Az én jelenem terhes a múlttól és nehéz 
a jő vömtől! 

Addington összes vendégei vadászaton jár¬ 
nak. Otthon maradtam azzal az ürügygyei, hogy 
lady Richmondnak társasága legyen. Valójában 

VASÁRNAPI ÚJSÁG. 155 

SCOTT KAPITÁNY CSALÁDJA KÖRÉBEN. (Balról Soott és felesége, középen a cardiffi polgármester és felesége, 
az expediczióban szintén elpusztult Evans nadnagy és felesége.) 

jobbról 

pedig azért, hogy kikerüljem lord CJoseburn-
nal az esetleges szembeszállást. 

Wordsworthból olvastam fel a kedves nagy¬ 
mamának, ő is meg magam is egyformán sze¬ 
retjük e költő komor és mély stílusát. Aztán 
visszatértem szobámba, hol nagy meglepeté¬ 
semre Dick úrfit találtam, a ki egyedül vára¬ 
kozott reám és egy alacsony székben vesztegelt, 
miközben kibámult az ablakon. 

- Mit csinál itt Dick? 
- Ah — itt van hát fekete tündér! Jól vi¬ 

selkedtem s ezért Geoffreey megengedte, hogy 
meglátogassam itt; May nyitott ajtót nekem. 
Erre azt mondtam: "Köszönöm, miss Nane 
lent van.» Persze ez nem volt igaz, de May 
nem láthatta, hogy nem igaz, mert mindjárt 
betette utánam az ajtót. Aztán egyedül marad¬ 
tam, de nem nyúltam ám semmihez, még ah¬ 
hoz a csokoládés skatulyához sem ott az asz¬ 
talon ! 

A kicsike rámutatott ujjával a csokoládés 
dobozra és lábujjhegyre ágaskodott, ezért nem 
tudtam ellenállni, hogy karomba ne ragadjam, 
össze-vissza ne csókoljam és rózsás szájacská-
jához pár bombont ne tömjek. 

Miss Nane, akar ön Dick-kel sétálni 
menni ? 

- Igen ! de ne vigyük Florriet is magunkkal? 
(Folytatása következik.) 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Éle t sir a t ás. Kassák Lajos ily czimű novellán 

könyve nagyon figyelemre méltó jelenség, első 
kísérlete egy fiatal írónak, a kit ezentúl szem előtt 
kell tartanunk, mert még érdekes és súlyos dol¬ 
gokat várhatunk tőle. Munkáiból következtetve 
nagyon messziről jött és nagyon mélyről törte fel 
magát, valahonnan a felvidéki parasztviskók fülledt 
nyomorusagából, szörnyű nyomoruségokat látott, 
olyan környezetekben élt, a melyekre emlékezni 
is lidércznyomás lehet. Az érzékeny, ábrándozó 
kis paraszt suszterinas, a ki zsarnok, kegyetlen 
apja durvasága elől menekülve tündérmeséket ál¬ 
modik, a külvárosi udvar elzüllött, emberi formájá¬ 
ból kivetkőzött esőcseléke, tengődő, elnyomorodott 
tót parasztok, pyromaniakus nyomorék néma kol¬ 
dus, a hajléktalanok menhelyének szörnyű alakjai — 
mindezekről Kassák nem úgy ir, mint a ki meg¬ 
figyelte, kívülről látta, hanem belülről, annak az 
embernek módján, a ki köztük élt e nyomorultak¬ 
nak, szenvedte a szenvedéseiket. Gorkij jut eszünkbe 
és más oroszok. - - ezek láttak ilyen dolgokat. 
Ép ezért Kassák novelláit nem szabad merőben 
irodalmi szempontból megítélni és nem lehet fenn¬ 
akadni előadásának gyakori dadogásán, kompozi-
cziójának darabosságán, az ember -úgy -áll vele 
szemben, mintha egy darab eleven, kegyetlen életet 
látna maga előtt, — olyan rejtelmeit az életnek, 
n melyek sohasem kerülnek közvetlenül á szemünk-
élé. Épen nem lazító szándékkal vannak ezek a 
történetek leirva, az író bizonyos ernyedt t'ataliz-
mussal, fáradt szomorúsággal ir róluk, mintha azt 
mondaná: ilyenek is vannak az életben, én láttam, 
átéltem, de talán kell is ilyen dolgoknak lenni. 
Nem valami tendencziózus izgatás van itt elrejtve 
a szépirodalmi forma alá, az iró csak életének 
élményeit alakítja írói formába a 'nélkül, hogy az 
irodalmin kívül bármi más hatást keresne. Nincs 
meg benne a tendencziózus irodalom egyoldalú¬ 
sága, a mit elmond, azt mint életet, minden ol¬ 
daláról mutatja be és előadásában nyoma sincs a 
lázadó haragnak, csak mély, hallgatag, tompa 
szomorúság van benne. A ki nagyon sok szomorú 
dolgot látott és élt át, annak a lelke telik el 
ilyen nyomott szomorúsággal. Kassák Lajos egy¬ 
általán nem energikus, harczoló természet, az er¬ 
nyedten álmodozók, a szótlanul szenvedők közül 
való, a mit ir, az ügyefogyottak költészete, a kik 
a valóság szenvedései elől csak egy menekülést 
találnak : a tündérmesét, a képzelet szép, színes, 
gazdag játékait. A sötétséget és sivárságot, a 
melyben élnek, csak egy dolog tudja nekik enyhí¬ 
teni, ha lelkűk oda álmodja magát, a hol minden 
csak fény és melegség. Érdekesen írja meg ezt a 
Vidámság prédikátora czímű novellájában, a hol 
egy afféle falusi filozófust mutat be, a milyet 
orosz Íróknál találni gyakran, a ki az életörömről 
szóló meséivel vigasztalja és vidítja a tót parasz¬ 
tokat. Lehet azt mondani Kassák novelláira, hogy 
orosz irók hatása alatt keletkeztek, de azt min¬ 
denkinek, a ki csak egy kis figyelemmel olvassa, 
el kell ismerni, hogy nem remmiszczencziákat ir, 
hanem átélt dolgokat ; képei, történetei az övék, 
övé a fájdalmas lírája is s a mit látott, a mit 
átélt, a mit szén védett, az szinte önkén ytelenül és 
majdnem öntudatlanul alakul irodalmi formába. 
Van egy novellája, a Halott a Dunán czlmő. a 
mely már kész, érett írót mutat merőben irodalmi 



156 VASÁBNAPI ÚJSÁG. 

szempontból is és arra vall, hogy az irodalmi 
forma tekintetében is jelentékeny fejlődésre képes 
íróval van dolgunk. 

Gróf Zichy Nándor életrajza. A közelmúlt 
magyar közéletének jellemző alakja volt gróf Zichy 
Nándor, az országgyűlési néppárt megalapítója és 
vezére, a klerikális politikai törekvések legnyoma-
tékosabb képviselője. Szereplésének ez az oldala 
még ma is élénk emlékezetben áll, de korábbi 
szereplését, kivált a kiegyezés körüli mozgalmak¬ 
ban játszott lelkes és rokonszenves szerepét ma 
már kevesen ismerik. A két nevezetes dátum, a 
kiegyezés és az egyházpolitikai harczok közötti 
időben háttérbe vonult, inkább közgazdasági téren 
működött, de azért mindig részese és tényezője 
volt a közéletnek. Elete tehát bőséges anyagot ad 
az óletrajzirónak s hálás feladata volt Bonilz 
Ferencznek. mikor a Szent István-társulat meg¬ 
bízásából vállalkozott gróf Zichy Nándor életrajzá¬ 
nak megírására. A munkát érdekesen is dolgozta 
fel. Széles kortörténeti háttérbe állítja gróf Zichy 
alakját s ebben nagyon sok ismeretlen vagy kevéssé 
ismert anyagot hord össze. Gróf Zichy Nándor 
nemrég halt meg,, szereplése még ma is aktuális 
bizouyos mértékben közéletünkben, alakja tehát 
még. nem érett a teljesen tudományos, magasabb 
szempontok szerinti értékelésre, HZ életrajzirónak 
a kegyeletes érzésű krónikás szerepére kellett 
szorítkoznia, de ezt ízléssel és őszinte meggyőző¬ 
déssel csinálta, nem téved az efféléknél szokásos 
túlzásba, hangjában, felfogásában megőrzi az iro¬ 
dalmi tónust. A jövendő történetírásának minden 
esetre megkönnyebbítette a helyzetét az adatok 
összeállításával s a mai olvasónak is igen jó 
szolgálatot telt azzal, hogy képet rajzol neki a 
közelmúltnak olyan dolgairól, melyeket kivált a 
fiatalabb generáczió nagyon kevéssé vagy egyáltalán 
nem ismer. 

Iparfejlődés és czéhek története Magyaror¬ 
szágon. Szádcczky Lajos még lHS!t-ben olvasta 
fel az Akadémiában székfoglaló értekezését a czé¬ 
hek történetéről Magyarországon s ez a munka, a 
czéhekről szóló első összefoglaló tanulmány, azóta 
szinte forrásmüvé lett, a forgalomból teljesen ki¬ 
ment, jóformán egyáltalán, még antikváriusoknál 
sem volt kapható. A munkát most lényegesen ki¬ 
bővítve újra kiadta az országos iparegyesület báró 
Kornfeld Zsigmond-könyvtára, báró Kornfeld Móricz 
alapítványából A munka most két kötetből áll. 
Az első kötet városaink keletkezésén kezdi s raj¬ 
zolja a czéhek eredetét és történeti fejlődését a 
középkorban, aztán külön fejezetben-tárgyalja Er¬ 

dély iparát a fejedelemség korában, szól az ipar 
fejlődéséről és a czéhekről az újkorban, a czéhek 
alakulásáról és külső szervezetéről, nemkülönben 
belső szervezetükről és életmódjukról A második 
kötet bőséges anyaggyűjteményt ad: okirattárt a. 
czéhek történetéhez, czéhek lajstromát, ipartörté¬ 
nelmi és czéhirodalmi könyvészetet Szádeczky 
munkája ipartörténetünk forrásművei közül való, 
nagy anyagot dolgoz fel s szemléletes áttekintést 
ad a magyar czéhek múltjáról. 

Magyarország nagy asszonyai, farkas Ernőd 
ily czímíí munkájának, mely történelmünk neve¬ 
zetes hölgyalakjainak élet és jellemrajzait gyűjti 
össze, lelkesítő, hazafias szellemben, most jelent 
meg harmadik kötete. Petrőczy Kata, gróf Károlyi 
Ferenczné, Kossuth Lászlóné, gróf Teleki Blanka, 
gróf Károlyi Györgyné, Damjauichné, Veres Pálné 
és Bohusné Szögyény Antónia életrajzai vannak 
e kötetben. A díszes kiállítású könyvbe Nemes 
Mihály rajzolt nagyszámú illusztrácziót. 

A «Magyar Könyvtár*, Eadó Antal népszerű 
vállalata legújabb sorozatában három művet ad. 
Az elsőben kiegészül a régi magyar költők és 
írók műveinek sorozata : Gyöngyösi István Murányi 
Vémis-a, van benne, szemelvényes kiadásban, de 
úgy, hogy a kihozott részek épen nem befolyá¬ 
solják az egész mű megismerését. A sajtó alá 
rendezés munkáját Palt'igyi Lajos végezte s elő¬ 
szót is irt hozzá. A második mű Eoberto Uracco. 
H kiváló modern olasz drámaíró Végn a síi'relnii-
tiek czímű nálunk is sikert aratott vígjátékát adja 
Ráció Antal fordításában, a harmadik Hol a Maros 
vize folyik czímmel Kiss Menyhért nyolcz novel¬ 
láját adja. 

A «J6 Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja február 23-iki számába 
Ábrányi Emil irt verset, Szenteri' György tréfás 
történetet, Sebők Zsigmond folytatja Dörmögő 
Dömötör legújabb kalandjait, Gyula bácsi, a gej¬ 
zírekről ir, Krúdy Gyula érdekes elbeszélést mond 
el, Elek nagyapó szép mesét, Benedek bácsi egy 
kedves képhez irt verset. A kis krónika rovat ér¬ 
dekességei. Zsiga bácsi mókája, Rákosi Viktor 
regénye, a rejtvények, szerkesztői üzenetek egészí¬ 
tik ki a szám gazdag tartalmát. A <tjó Pajtást-t 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.) 
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Új könyvek. 
ÉleUlralás. Kannák Lajos novellái. Budapest, 

Benkő Gyula : ára 3 korona. 
Gróf Zichy Nándor. Irta Bonilz Ferencz. Buda 

pest, Szent István-Társulat 
Iparfejlődés ex a czéhek története Magyaror¬ 

szágon. Okirattárral. Irta dr. Szádeczky Lajos. 
Budapest, az országos iparegyesület kiadása. Két 
kötet; ára 6'körömi. 

Magyarország nagyasszonyai. Irta farkas Ernőd, 
illusztrálta Nemen Mihály. Harmadik kötet. Buda¬ 
pest, Wodianer F. és fiai. 

A Magyar Könyvtár új füzetei : <>M. Gyöngyösi 
István, Marssal íárnalkoiló Murányi Vénux. Be¬ 
vezetéssel ellátta Palágyi Lajos. fi!tr>—69ti. Ru-
bi'rto Rrni-co: Vége a szerelemnek. Vígjáték négy 
felvonásban, fordította Radó Antal. (Í97. Hol a 
Maros vize folyik. Elbeszélések, irta Kiss Meny¬ 
hért. Budapest, Lampel E. (Wodianer F. és fiai). 
Egy r-gy szám ára 30 fillér. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : HEGEDŰS IBT-

VÁN negyvennyolczas honvéd, 88 éves korában Ba¬ 
ján. - - PFBIEM LÁSZLÓ nyűg. közigazgatási itélő-
biró, a Lipót-rend lovagja, SÓ éves korában Buda¬ 
pesten, r.-. MOCSÁKY JÓZSEF a Kassai Népbank fel¬ 
ügyelő bizottságának tagja, 75 éves korában Kas¬ 
sán. — NüKiDSÁm MIHÁLY kereskedő, 72 éves korá¬ 
ban Szamosuj váron. — JÓFEJŰ SÁNDOR nyűg. kasz-
nár, 7:2 éves korában Berhidán. — Aknasugatagi 
KOSA KÁLMÁN nyűg. királyi ítélő táblabiró, váltó¬ 
ügyvéd, 71 éves korában Egerben. - - Bajánházi 
BAJÁN LÁSZLÓ köz- és váltóügyvéd Pozsony vár¬ 
megye nyűg. árvaszéki ülnöke, 1"1 éves korában 
Pozsonyban. - - LÖEINCZ ANTAL nyűg. mocsai plé¬ 
bános, 69 éves korában Tóvároson. — KARSCH LOL-
LION nagyváradi latin szertartási! kanonok, 68 éves 
korában. - - Nemes HOLBNER ERVIN földbirtokos, 
(>8 éves korában Pusztatenken. - Csáktornyai 
ZEBNECK KÁROLY ügyvéd, Pozsony város törvény¬ 
hatósági bizottságának tagja, 62 éves korában Po¬ 
zsonyban. — NOVAK LAJOS nyűg. városi számvevő, 
60 éves korában Szatmár-Németiben. - - HOFFER 
IMRE földbirtokos ; takarékpénztári igazgató, 50 éves 
korában Kiskunfélegyházán. — KROPF IUNÁCZ ura¬ 
dalmi fölügyelő, 51 éves korában Pusztamiskén. -
ÜHMÓDY LAJOS, az Első Magyar Általános Biztosító 
Társaság vezértitkára, Debreczenben. — LENGYEL 
ANTAL, a Magyar Takarékpénztár Középponti Jel-

Vegyünk 

l 

Vegyünk , á. 

Schweizer selymet 
Kf rjen mint 11 mi ruháknak és blouseokna< való 
tavaszi és nyíri újdonságai"* bol: Rayés, Foulards. 
Voile, Crépe de China, Eolijiv e, Moujsalln:. r.u 
cin. sz'led, mő'erje K l"A) felfelé, feketéberj, 
fehérben, egyszínűén és tarkában, valamint 
himzolt bloiiseok f s alJaH b&tiszibán, kelmében, 
vászonban és se'yemben. Mi csak elismert 
szolid selyemszöveteket közvetlenül adunk el 
magánosodnak cérmentve (f már vamn-.entasen 
a lakásaoz szállítva. — (Dupla levélbélyeg.> — 

Schweizer & Co., Luzern U 23 (Schweiz) 
se'jemsiSvet Itétknldé* - Klr. ndvari szállitő. X 

Magyar szab. 1301. Betegeknek 
épp ügy, mint 

Egészsé¬ 
geseknek 

nélkülözhetetlen 

kényelmes pihenőszék 
kapható minden kivitelben. 

Szétküldés a világ minden részébe Schóberl Róbert 
ndvari szállító, cs. és kir. szab. gyára álul. Buda¬ 
pesten, IV., Hari«-bazar 12. — Arjegy/ék kívánatra. 
Óvjuk a t. c*. közönséget Schőberl-ágyunk értéktelen utánzataitól. 

losei Winkler A Sőhne 
bőrönd-táskák és 
bőráru specialisták 

Wien, 1/1. Hlmmelpfortg. 7. 

Előkelő! Tartós! 
Versenynélkiüi árak: 

Katalógus ingyen és bér¬ 
mentve. Azonnali szállítás 

A szépség gazdagság, 
A szépség hatalom, 

Ez a legnagyobb kincs csak Mme l íosa Scliaffer 
által feltalált szépség-ápoló czikkek által érhető el 

IVíinll'O r-IVÍSiSanÍA a z a r o z b ö r t vakitóan fe ItfllUlC l l l l l a a a l l l ü , hérré teszi, szeplőt, himlő-
helyet, anyajegyet eltüntet, ránczokat elsimít és min¬ 
den hölgy arczát fiatalossá teszi. Ez az egyedüli púder, 
melynek használata után megmosakodhatunk anélkül, 
hogy a Bzenzáeziós hatás eltűnnék. K 5'— és K 3'— 

FényKépnagyítást 
meglepően szép ^f O.Of\ -lói igen díszes 
kivitelben :: I \ O ÖV Passepartoulval 

együtt készít bármilyen kép után a 

HUNGÁRfH 
fényképészeti és festészeti társaság 
Budapest. IV v. Károly-körút 24. sz. 

Olajfestményen. AquarelleK. 

Költőgépek 
házi és vadsgárnyas részére Jőfe-
delmezA baromfiudvart szakszerűen 
és olcsón berendez, mindenféle 
fajbar omflt, u ABSZOB unkiégleti 
cikkeket izállit 

NICKEBUCo.G.m.b.H. 
Központ: Wien-Inze rsdorf. 
T r i e s t e r s t r . 30. Telefon 912O. 
144. BZ. ktUlógue kívánatra Ingyen. 

Créme ravissante, jffi££SL 
Eau ravissaote i ^ ^ S S S í 

lyozza, erősít ég a legkitűnőbb toalett-
viz... ... . . . ... -_. ... K « -

minden sápadt arcznak tar¬ 
tós hamvas rózsaszint köl¬ 

csönöz ... _ .. . ._. _._ K 31— 

Savon ravissaote LSJü^íí 
tűnő hatású ... K 2 4O és K l-OO 

Királygyöngy K 2--

nek 

M/vnín a kéznek márvány-
IUÍMI1 finomságot kölcsönöz-
— — . K 3 — 

n a k ö r ny e zetre ei-
lI lenállhatatlan va¬ 

rázst gyakorol, daraboakint 70 fillér, 
l karton 3 darab ,_ „ . K 2'— 

,EaudeCologue 

séhez 

(utolérhetetlen ha-
tíífu 2 K és feljebb. 

a dupla áll képződését meg¬ 
akadályozza . . . .__ K 4 ' — 

ráncznólküli, márvány-
sima homlok eléré-

... ... . . . K 3-— 

K A H A A P ö s z liaJ n ak visszaadj a a fiatal-
nVUV UI, kori szint (szőke, barna, sötét¬ 

barna, fekete)kis doboz 3 K.nagylO K. 
a hajnak pompás fényt köl¬ 
csönöz ._. ... K S— 

HíH*0r/k«!ÍÍ/k megakadályozza 

nt.jeru.Mii' kihullását é« ő 
baj 

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

minden kellemetlen 
hajat azonnal biztosan 

.. K 3— eltávolít 

ftosa Schaffer f é l e kedvencí ibolya 
pompás trdei ibolya-
K C-— és K 4 — 

faSyto1 megóv, vörös orr 
, és megfagyott helyek 

egészségesek lesznek K !•— és K 2 — 

Rosa Schaffer, Wien Lerakat és szétküldés! telep 
XIX/2. Hammerschmidtgasse 18. 

SzétkúlUÍB a pénz előzetes beküldése ellenében. A CLemiko fiziko Palermo tiszteletbeli tagja 
A Szt. Péter-rend hölgjpatronesse abecsületkereszttel. Szerb kir. ndy. szalütó. ViuontelArn-
*itóknak magas r .batt ! Főraktár Magyarorsz. részére Török József gyógy szertéra, Budapest 
Kirély-ntcza ÍZ, azonkívül kapható minden gyógytárban, ülateíerkerenkedénben és drogerüUn-
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zálogbankjának tisztviselője 33 ÓTCS korában Buda¬ 
pesten. Fancsali és prószéki JOÓB-FANCSALT 
MABCZBLL Liptómegye alispánja, 36 éves korában 
Liptószentmiklóson. • - Dalnoki TBLBKY JÓZSEF fő-
reáliskolai tanár, 28 éves korában Kolozsvárott. 
MOGÁN ZOLTÁN, 18 éves korában Budapesten. 
Nagyborosnyói BAKTHA ANDOR, 39 éves korában 
Bardóczon. BOBOSNYAI L. DÁNIEL ügyvéd, 64 
éves korában Brassóban. 

Özv. SZDRMAY MIHÁLYNÉ, szül. Schaffer Jozefa, 
90 éves korában Boksánbányán. - - Özv. SELTEN-
REICH GUSZTÁVNE, szül. Spirusch Eegina, 82 éves 
korában Lőcsén. — Özv. ENDBŐDY LÁSZLÓKÉ, szül. 
Friese Lujza, 78 éves korában Budapesten. -
Özv. SOHIRKHDBER JózSEFNE, szül. Körber Vilma, 
Székesfehérváron. - - Özv. HETS FERENCZNÉ, szül. 
postupiczi Kosztka Georgine, 63 éves korában. -
SCHWBTZ FRANCZISKA nyűg. állami kisdedóvónő, 57 
éves korában Sopronban. • BÜLITSKA BÉNINÉ, 
szül. Pejacsevich Irma grófnő, 51 éves korában 
Budapesten. - - Ballai KBEMER AMÁLIA, 27 éves 
korában Désen. — Özv. SCHILL LAJOSNÉ, szül Fló-
rik Etelka, 52 esztendős korában Peremarton-
ban. - - Dr. FISCHEB EDÉNÉ, szül. Huszár Lujza. 
30 éves korában Nyitrán. - - DÁNIEL SÁRIKA, Dá¬ 
niel Pál országgyűlési képviselő leánya, Budapes¬ 
ten. - - KEMÉNY JÓZSEFNE Sebestyén Gizella, So-
mogyszillban. — MAGYARFY ANNUSKA, 17 éves ko¬ 
rában Sárkereszturon. 

EGYVELEG. 
* Viharjelző készülék. Az időjárás változásai¬ 

val szemben az ember tehetetlenül áll; az idő¬ 
jelző állomások csak a legközelebbi napokban vár¬ 
ható időjárásról adnak értesítést, de az időjárás 
okai ma ép oly ismeretlenek, mint évezredek előtt. 
Egyelőre örömmel kell fogadni minden felfedezést 
és adatot, a melyek által az időjárás titkaiba kissé 
beleavatkozhatunk. Dyen felfedezésnek hire érke¬ 
zik Lyonból, a hol Flajolet meteorológus egy 
készüléket szerkesztett, a mely 4—500 kilométer 
távolságból jelzi a közeledő vihart. A készülék 
szerkezetét nem ismertetjük, miután a laikus 
előtt úgyis érthetetlen volna, a tény azonban tény. 
A viharjelző készülék az eddigi próbák szerint 
kifogástalan pontossággal működik. Tiz-tiz órával 
előbb jelzi, hogy vihar, forgószél, orkán dühöng 
valahol és arrafelé vonul, a hol a készülék van. 
Ennek a készüléknek nagy hasznát fogják venni 
a tengeri hajók és — az aeroplánok. 

Paris 
26(placeVeniI(iie) 

jó Budapest. 

j Váci-utca 5. 
arcnemesitő intézet 

Arc, nyak, orr, kéz, kebel stb. ápolása tu¬ 
dományos, hygienikus alapon, a világhírű 
párisi intézet szakavatott kezelőnői s/t-iiK1-
IVPS vezetésével. — Manikűré és haj¬ 
ápolási osztály. — Valódi francia ápoló-

•j és szépitA-szerek. • 

Bejárat TUrr István-utca 9. szám. 
Utasítás és árjegyzék kívánatra ingyen. 

Venus primitiva. atb. Dehmel érdekes költő, érde¬ 
mes is volna néhány versét lefordítani, de ezek a 
fordítások nem alkalmasak arra, hogy bemutassuk. 
Nagyon sokat elejtenek az eredetiekből. 

S. E. Nagyszombat. A kérdéses regény szerzőjét 
nem ismerjük. Tessék talán a Nemzeti Múzeum könyv¬ 
tárához fordulni, lehet, hogy ott tudják. 

SAKKJÁTÉK. 
2837. azánm feladvány Ferber Emiltől, St.-Amarin. 

8ŐT&T. 

Ne ültessen senki szőlőt, mielőtt .líilltelep» 
Nagyősz, Középeurópa legnagyobb szőlőiskolájától 
árjegyzéket nem kér. 

Preter, hires franczia fogorvos a iTraité pratique 
des maladies de* dentg>-ben többek között ezeket 
mondja : «A gyermek foga egy fiatal fához haconlit. 
Szépségük és egészségük csak a gondos ápolástól függ, 
melyben fiatal korukban részesültek. • Mennyire szüksé¬ 
ges fiatal korban a fogak ápolása, bizonyítja az a kísér¬ 
let, hogy Angolország. Francziaország és Németország¬ 
ban iskola-fogorvosokat akarnak alkalmazni, mert 
már régen rájöttek arra, mily fontos szerepe van az 
egészséges fognak az emésztésnél. Jó e á mai modern 
hygiénának megfelelő fogápolószer a régen ismert 
«Sarg-Kalodont», melynek mint nélkülözhetetlen 
toalett-czikknek egy házban sem volna szabad hiá¬ 
nyoznia. 

Az utolsó divatujdonságot férfi és női szöve¬ 
tekben hoz a legújabb tavaszi és nyári gyűjtemény¬ 
ben, bámulatos olcsó árért, a régen ismert szövetgyári 
czég Siegel-Imhof Brünnben. A minták magánszemé¬ 
lyeknek is ingyen és bérmentve szétküldetnek, miáltal 
ezeknek alkalom nyujtatik, olcsó pénzért jól és diva¬ 
tosan ruházkodni. 

Erőt és kitartást ad a lábaknak az új 'Bér-
som gummisarok. — Ügyeljen a vásárlásnál a iBer-
son» szójegyre, mely az aranydobozon világosan 
látható.  

Szerkesztői üzenetek. 
Csöndes álmodozás. Beteg vagyok. Fiatalos, érzel¬ 

mes ábrándozás, melynek semmi magva. 
Úgy elnézem. Nagy önbizalom kell hozzá, hogy 

valaki ilyen semmi dologgal, a nyilvánosság elé akar¬ 
jon lépni. 

Fantázia. Az est. Költészetről. A három kis vers 
egyikének sincs semmiféle értelme. 

Mester. Petőfi Felhőinek utánzatai, a nélkül az ér¬ 
dekesség nélkül, a mely eltölt mindent, a mi Petőfi¬ 
től ered. Ezeken is beteljesedik az a tétel, hogy az 
utánzatok az eredetinek épen a hibáit teszik szembe¬ 
tűnővé. 

b • 4 e l 
vnAeos. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

KÉPTALÁNY. 

A i Vasárnapi Újság D 4-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: A szívtelenség rósz tanácsadó. 

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

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

Lohr Mária (Kronfusz) 
Byár ej ftlizlat: 

Telefon: Hitet 2—37 

A fova.ro* első és legrégibb 
csipketisztitó, vegytisztító 

és kelmefestő gyári intézete. 
Fiókok: II., P ő-titcia 87. IV., Eskü-út 6. V., Kecskeméti-

ntoia 14. V.. Harminczad-n. 4. VI., Teríz-körút 
30. TI., Andrássy-út 16. Vin., József-kőrút 9. 

kiváló bor- és 
lithiumos 

gyógyforrás 
vese- és hólyagba jóknál, kösz vénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és 
lélegzés! szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz. 

Kapható ásványvizkereskedésekben és 
gyógyszertárakban. 

ÁPHCT Szinye-Lipóczi Salvatorforrás-váUalat, 
rtUUOl Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

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

GYDHÖLCSFACSEHETÉK 
8etá&yfák,'dlBioserjék,tfllevelfiek,kari-
tésnövényék, bogyogyümölcsnek stu. 

SZŐ LŐ OLTVÁNY OK, 
(I. sima- tea) európai ás amerikai sima 
gyökeres vessiők. Óitató diszárjeg-yzék 

kívánatra, ingren. 

FISCHER 

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

alkalmazása. 

Fog- Fog-
tömések (plombok) 
arany és platinából, 
arany és ezüst amal-
gamból. továbbá a 
fog színével teljesen 
azonos porczellnn 
massából stb. Ren¬ 
detlen, kiálló fogso¬ 
rok és egyes fogak 
rendes állásba való 
vissza helyezése, sza-
bályoznsa teljesen 
fajdalom nélkül.fel-

nötteknél is. 

sorok, rágásra alkal¬ 
masak, szájpadlás 
nélkül, ki nem ve¬ 
hetők, a berlini fo¬ 
gászati poliklinikán 
elsajátított legújabb 
módszerek szerint, 
művészi kivitelben. 
Arany- és platina-
koronák, arany hi-
dalások. Régi hibás 
fogsorok átdolgo¬ 

zása és javítása. 

Med.univ.Dr. Goiida Sámuel 
Fogorvosi rendelőjében rendkívül mérsékelt di jtzabás mellett eszközöltetik 

TSÜ3T IV., Kossuth Lajos-ntcza 11. sz. 
Vidékiek 24 óra alatt megkapják fogsoraikat. Részletfizetési ked¬ 
vezmény. Rendelő órák egész napon át Tisztviselőknek az esti 

órákban kálón rendelés, írásbeli jótállás. 

LECIFERRIN 
a legbiztosabb szer sápkór, ide{jgyen{jeség, vérszegénység, gyengeségi állapotok, szivdobogás, neurasthenia, chorea 
m egszüntetésére. 

Leányoknál 
lesznek; fejfájás és 
azonnal Leciferrin-. . , Bi7 „ „ 
és friss egészséges arczszint biztosit. 

Asszonyok a változási években sokat szenvednek és ebben az időszakban a Leeiferrin nélkülözhetetlen, hogy a 
vérre és az idegekre hasson. 

Leciferrin igen kellemes izü és fiatalja-öregje szívesen veszi be. 
Ara 4 korona. Főraktár. Török Józset gyógys/eriáia, Budapest, VI. kér., Király-utcza 12. sz. 
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A modern tudomány vívmánya! 

Ártalmatlan anyagokból készül. 
Amerika és Európa modern hölgyei csak 

ezen arczápoló szereket használják. 

lapán eljárás szerint Púder ára 2 korona. Hatága CSOdáS. Erem ára l kor. 50 fillér. 

Az arczbőr pár nap alatt leheletszerű finomságot kap, az arczránczok megszűnnek, a tein tisztátlansága eltűnnek. Minden eddigi készitmányt túlszárnyal. 
FŐKAKTAK: TÖKÖK JÓZSEF GYÓGYSZERTÁRA, BUDAPEST, VI. KERÜUST, KIRALY-UTCZA 12. SZÁM. 

ÖRKÉNY 
Legelőkelőbb orvosok 
véleménye szériát a 

TUBERIN 
elsőrendű, g-yorshatisn 
és megbízható 

a következő bajoknál: köhögés, re-
kedtség, éjjeli izzadás. nehéz lég¬ 
zés, meghűlés, a légzőszervek 
megbetegedésénél, ezen bajok el¬ 
mulasztására vagy meggátlására. 

Kapható mindenütt az országban. 
Egy üveg Tuberin ara 2 kor. 50 fill., postán 3 kor. 05 fiit., 
nagy üveg 5 korona. 3 kis üveg postán 7 kor. SÓ fill. bér¬ 
mentve, 3 nagy üveg postán 15 kor. bérmentve, ha lak¬ 
helyén nem kapható, ügy rendelje meg a főraktárból: 

Diana IJyógytár Budapest, Károly körűt 5. a pénz 
előzetes beküldése v. utánvét mellett 

E'S KÉSZ AGYAK 

szerint 9'—, W—, ÍJ-—. 12'—. 13'50, 14 50 K kg.-ként. — Kész 

Készlet tetszés szerinti mére'tekben és minöségben.Nagy raktár : 
kész alsólepedők, paplanlepedók. kész púrnahajak és himzetl 
női ingekben, valamint a világhírű szapességri vasion és 
asztalnemüekben. Paplan és matracz«yár. Szétküldés után¬ 
véttel. 15 koronától feljebb bérmentve. Meg nem felelőt kicse¬ 
rélünk, vágj' a pénzt visszaadjuk. — Kérje nagy képes 
B árjSfTTzéküalcet ingyen és bérmentve. fj 
Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 9O. szám. 

(Jessler 
Budapest 

Nemes ürgördülő kanárijaim 
Wienben nyer¬ 
ték az I. cyőz-
tesi érmet,;r/. 
orsz knlturta-
nács díszokle¬ 
velét, Bpes-
ten a nagy 
aranyérmet. 

Ajánlok kiállítási és príma 
énekeseket, példányát 10.—, 
12.—, 16.—, 20.—, 30.— és 
fiO.— K-jávaL Erőteljes, jól 
etethető tenyésznöstények 
K 3.—,5.—,8.- példányonként 

SIMON KAROLT, 
nagvtenyéeztő Anss ig a. d. 
Élbe. Árjegyzék ingy. s berni. 

Nagy választék 
bel- és kUlföldi 

papirkárpitokból 
Minius Jakab 

tapéta raktáraiban 

t, Rákóczi-ut 6. 
a Bazár-udvarban. 

Rendelésnél kérjük a 
lapunkra hivatkozni. 

A kebel fejlesztése és megkeményítése 

l »K A pilulák élénkítő hatásától a vér elevenebben kering a mell¬ 
szövetekben és előidézi a kebel fejlődését. Egyidejűl 
nyak gödrei' s a váll kiugró csontjai eltűnnek. 

-

a Pilules Orientales segítségével. 

A szép keblet mindenütt a nő egyik legszebb díszének tartják. 
1-ehetséges-e azoknak, akiket a természet nem ajándékozott meg 
vele, jiivitani'ezen a hiányon? Igen, még pedig a Pilules Orientales 
segilségével. V (l " 

Ezek a pilulák, amelyek ma már egész világon ismeretesek. 
módot adnak hozzá minden nőnek, hogy a termeszét mulasztását 
kipótolják és szilárd, harmonikusan formás keblet szerezhessenek. 

en kering a mell¬ 
ejűleg megtelnek a 

. 
A Pilules Orientales-nek egyik legértékesebb jó tulajdonsága az, 

liogy csak a keblet fejleszti, de sem csípőt, sem pedig a test tér¬ 
fogatát nem szélesiti: 

Minden fiatal leánynak és asszonynak, akinek keble 
nem fejlett ki eléggé, vagy sok munkától, esetleg beteg¬ 
ségtől összement, nagyon jót fog tenni a « Pilules Orien¬ 
tales*, amelynek használata mindig jó hatással van az 
egészségre, anélkül, hogy a legcsekélyebb ártalamtól is 
tartani Tiellene. A Pilules Orientales-t az egész orvosi 
világ ajánlja és rendeli. Itt közöljük a párisi fakultás 
egyik, orvosának nyilatkozatát ; 

• Én alulírott, a párisi fakultás orvosa, azelőtt kórhá¬ 
zak orvosa, megerősítem, hogy a Pilules Orientales hasz¬ 
nálata az egészségre jó hatással van s hogy hölgy-klien¬ 
seim, akik használták, erősítő hatásai különösen a kebel 
gyarapodásában s megszilárdulásában érezték.Capelle dr.» 

Egyedüli förakláros Magyarországra é 
RJrály-utczn 12. szám. Wien : Pha 

amelyek időnként reklámok utján a hölgyvilág kegyére 
pályáznak, össze nem tévesztendő. 

Egy üveg Pilules Orientales használati utasítással 
tí 45 K, a pénz előzetes beküldése ellenében, utánvétellel 
pedig G.r. K. 

Paris. Ratie .1. gyógyszerész. 5., Passage Verdeau, Paris 
ss Ausztriára : Török József gyógyszerész, Budapest, VI. kér. 
irmazeutische Agentur, XII. Bez. Teichackergasse Nr. 5. 

HIRSCH és FRANK 
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 

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

téglagyári gépek. 
GYÁRT: falitegla «s o.erépsajtokát, téglagyáríó és agyagmegmnnkáló 

gépeket legnjabb és legjobban bevált szerkezetekben. :: :: 
Elvállalja anyagvizs¬ 
gálatok kivitelét és 

teljes 

téglagyári telepek 
létesítését. 

Tervek sikóltasrvetssck 
díjtalanul. 

ELSŐRANGÚ 
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Valódi brünni szövetek 
az 1913. évi tavaszi és nyári idényre. 

Egy szelvény í l szelvény 7 kor. 
3.10 m. hosszú l l szelvény 10 kor. 

teljes férfiruhához { l szelvény 15 kor. 
(kabát, nadrág, és mellény) l szelvény 17 kor. 

elegendő, csak l l szelvény 20 kor. 
Egy szelvényt fekete szalonruhához 20.— K-ért, szintúgy 
felöltőszövetef, turistalódent, selyemkamgarnt, női kosztüm 
szöveteket sfb. gyári árakon küld, mint megbízható ét 

szolid cég mindenütt ismert posztógyári raktár. 

Siegel-Imhof tsriínn 
Minták Ingyen és bérmentve. 

Az előnyök a melyeket a magánvevő élvez, ha szövet¬ 
szükségletét közvetlen Siegel-Imhof cégnél, a gyári 
piacon rendeli meg, igen jelentékenyek. Szabott, leg¬ 
olcsóbb árak. Óriási választék. Mintáim, figyelmes 
kiszolgálás, még a legkisebb rendelésnél is, teljesen friss 

árúban. 

5 kiló nj, jA fosztott, por¬ 
mentes K 9'60, 5 kiló jobb 
K IP—,5 liló fehér, pehely 

puha, fosztott K 18—, U—, 5 kiló hófehér, pehely-
pnh» fosztott K 30.—, 36—, 42'—. — 

KÉSZ AGYAK 
l piros ágy-
] huzatból 

jól meg¬ 
töltve, 

l dunyha, Tagy l derékalj 180 cm. hosszú, 116 cm. széles K 10'—, 12*—, 
15'— és 18'—, 2 méter hosszú, 140 óm. széles K 13—, 15'—, 18'— és 
21'—, l fejvankos 80 cm. hosszú, 5S cm. széles K 3'—, 3'50 és 4'—, 
90 cm. hosszú, 70 cm. széles E 4'50 és 5'50. Készítés minden tetszés 
szerinti méretben is. 3 rótü szrmatraczok l ágyra K -21'—, jobbak 
K 33'—. Szétküdós utánvét meett bérmentve 9 K-tól feljebb. Becserélés 

és vissaküldés az postaköltség megtérítése eenében megengedve. 
Sachsel Benedek, Lobcs 6O. Pilsen mellett. (Csehország. ) 

HÖLGYEKET ÉRDEKLŐ 
szabadalmazott újdonság. 

NŐI BÜHA KÉSZÍTHETŐ PBÓBA NÉLKÜL 
ezen találmány segítségével; azon hölgyek tehát, 
kik nem szeretnek,vagy nincs alkalmuk próbálni, a 

• legkifogástalanabbul • 
álló ruhát tudom szállítani, ha egyszer nálam 
megjelenik alakjának levétele miatt, mely az 
emiitett szabadalmazott szerkezettel történik B 
melyet műtermemben már éveken keresztül ki¬ 
próbáltam és most már annyira tökéletesítettem, 

hogy azt, mint teljesen jót, ajánlhatom. 
• Mély tisztelettel • 

Kulcsár István szabó, Budapest, IV., Haris-bazár 6. 

70 fillér. 

Margit - pouder 
1 K 20 fill. 

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

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

Kocsiáru csarnok 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen. 

Ön is egyedül kivan 
borotválkozni, s nem tudja, 

hogy a sokféle készülék közül 

melyiket válassza. 

Ne vegyen mást, csak egy 

Gcm-biztonsági 
borotváló-kcszü leket 
valódi damaszkuszi pengékkel s biztosítjuk, hogy 
meg lesz elégedve. 

10 K-ért minden szakbavágó üzletben kapható. 

amerikai 

Az . B E R S O N " gumisunk 
kulonüges gummi-
Bziilt s be van bizo-
minösóg tartósabb 

keverékből ki¬ 
nyitva, hogy w • 

mint • b*>. 

Aí nj , , B E R S O N U srnmmisnroknnlr pontosa* 
olvan a sz íne é s formája, mint az ön cip6j« 
hörsarkának, alakjának müvészieg kivitelében rend¬ 
kívül e l egáns , minősége kiválóan tartós é« 
pehelykönnyU, 

Az aj „ B E R S O N " gummisarok megóvja cipő¬ 
jének börsarkát az elf erdiiléstöl, cipőjét állandóan 
elegáns, tökéletes formájában tartja meg és nagy 
rugalmasságánál fogva védi az ön Idegeit és hét¬ 
gerincét. 

A számos, teljesen értéktelen versre nyeyártmány-
nak célja az, hogy a mintázás utánzásával e* 
hasonhsngzásn elnevezéssel a t. c. közönséget félre¬ 
vezesse. 

A valódi új „ B E R S O N " gummisarok elegáns 
aranydobozba van csomagolva, amelyen a sió 
„ B e r s o n " világosan olvasható. Azonkívül minden 
valódi nj Berson gnmmisnrkon látható az itt ábrázolt 
gyári •» .-. melyre különös figy»-
Tédjegy " ^ ^ ^ 7 l e m fordítandó. 

Kérjen határozottan csakis ezzel a védjegygyei 
•Hatott „ B E R S O N " gnmmisarkot. Csak saját 
cipésze vagy cipökereskedöje által erősí¬ 
t é s s é cipősarkára és saját érdekében utasítson 
vissza minden más gyártmányt. 

Bersonmüvek, Budapest, vn. 

Rozsnyay 

SERAIL 
pipere-
kiilönle-
kipróbált, közkedvelt ée igen elterjedt szerek- — Serail-
arczkenőcs kiváló hatása szeplő ellen, az arozot fehé¬ 
ríti és bársonypnhává teszi. Kis tégely 7O fillér, nagy 
tégely l korona 4O fillér. —• Serail-créme nappali 
használatra l korona. Serail-hajszesx hajhullás és 
korpaképződés ellen. Kiváló hatása. Hajnövést elősegíti. 
l üveg l korona 5O fillér. — Serail-pnder. Kitűnő 
pipere-poi fehér-, rózsa- és oréme színben, l doboz l K. 
Serail-szappan l drb 6O fillér. — Valódi epeszap¬ 
pan l drb 8O fillér. — Serail-ssáj viz l üveg K 1.5O. 

Kapható Török J ó u e f gyógyszertárában Budapesten és 
Rozsnray Mátyá* gyógytárában, Arad Szabadság tér. 

= REFERENCZIAK. 

RedínyÖSÉslwosríasztflloh 
Irat szekrények, Kártyanyilwántartás. 

o» Teljes intézeti berendezések, > 

Hirsch és Tírsü, 
írógépe f** a jelenkor leg¬ 

tökéletesebb 
Országszerte d í j m e n t e s bemutatás. 

Pénz,könyu*oKmány$zeKrényeK 
Elsőrendű minőség. . - . Szolid árak. 

V., Alkotmány-utca 19. sz. 
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ftkácz. gledicsia 

Beszterczei szilva, 
kajszin-baraczk. 

OJtott gytimörcafal vadonciot. 
akácz és glcdicsiátlOOOOO számra 

képes küldeni 

l 

JÖVENDŐLTESSE MEG ÉLET-
TÖRTÉNETÉT EZEN EMBER ÁLTAL! 
Csodás tudását, az emberi életbe látását a távolból 

mindazok megcsodálják, a kik IruaJc neki. 
Ezer é* ezer ember kérte 

• á r tanácsát az élet minden¬ 
féle fázisaiban. Megmondja 
kiváló képességeit, megmu¬ 
tatja, hol kínálkozik Önnek 
eredmény, ki taraija,ki ellen¬ 
sége, élete jó és tos»z forduló¬ 
pontjait. 

Az ö leírása, az elmúlt , 
jelenlegi és a jüvö esemé¬ 
nyeiről m«g fogják Ont lepni 
hasznára lesz Önnek. Mindaz 
ami neki ehhez szükséges 
egyedül az ön neve (sajátkezű 
aláírásában), születési dátum 
és nemének megjelölése. Pénz 
Bem szükséges.Hivatkozzon 
egyszerűen lapunkra éa kérjen 
egy olvuóprébát ingyen. 

Suhintana Pál úr, egy tapasztalt német 
Niewsadern-ból mondja : 

asztrológus, Ober-

A horoszkóp, melyet ltoxroy tanár úr nekem felállított, teljesen 
megfelel az igazságnak Alapos, teljesen sikerült munka. M i n t á n 
^ n g n m lg a s z t r o l ó g u s v a g y o k , c s i l l a g á s z a t i számí¬ 
t á s a i t 4s a d a t a l t p o n t o s a n u t á n a v i i s g á l t a m és azt ta¬ 
láltam, hogy munkája minden részletében perfekt, ő maga pedig ezen 
tudómén> bán teljesen avatott. Roxroy tanár úr egy igazi emberbarát, 
mindenkinek igénybe kellene renni szolgálatait, mert ezáltal rendkívül 
aek előnyt szerezhet magának.* 

Blánquet bárónő, egyik legtalentumosabb párisi nő, a következőket 
mondja: 

t Köszönetet mondok Önnek alapos jövendőmondásáért, mely csak¬ 
ugyan rendkívül pontos Én már különböző asztrologisokhozforanllam. 
de egyetlen egytől sem sikerült oly igaz és teljesei, megelégedésemre 
szolgáló választ nyernem. Szívesen fogom önt ajánlani és bámulatos 
tudását ismerőseim és barátaim tudomására hozni.» 

Nagy tiszteletű G. C. Hasskarl ph. dr. lelkész úr. egy Roxroy tanár¬ 
hoz intézett levelében a következőket mondja : 

ion bizonyára a legnagyobb specialista és mester a szakmájában. 
Mindenki, aki tanácsét kér öntől, bámulni fog az Ön jóslatainál ki¬ 
fejtett ember- és tárgyismereteinek pontosságán és tanáoán. A leg¬ 
szkeptikusabb U, ha egyszer önnel levelezett, újra és újra ki fogja 
kérni tanácsat.« 

Ha ön exen készségei ajánlatból hasznot akar és olvasásra próba¬ 
kép egyetmást díjtalanul óhajt, küldje be neki teljes nevét, pontos czimet. 
születésének napját, hónapját, évét és helyéi (mind olvashatóan írva). 
továbbá, hogy ön férfi, asszony-e vagy kisasszony és írja le az alábbi 
verset lajátkezaleg: 

Az ön segíti tanácsa 
Amint ü t mondják ezren. 
Eredményt és szerencsét hoz. 
Én is igénybe vtszem. 

Portókiadás és irásilletékre küldjön be 60 fillért levélbélyegben. 
Cziranir íz ön 25 Klléres bélyeggel ellátott levelét ROXHOY Uept. 
4010 D. Í1~» Ktnsington High Street, London. W., Anglia. 

NAGYON 
ÉRDEKES 
methapikai képTáJtoztatá-nl. Houá 50 na¬ 
gyon pikáns fényképfelvétel legyen, A képek 
— u íveg erősiége folytáa — nagyon szé¬ 
pen és plasztikusan jőnm-k elő és ezt » p»-
noi&m&t, mechanikai képváltoztatáual, pi¬ 
kantériája miatt >i urak szivMen vásároljak. 
Egy komplett panoráma 50 fényképpel csak 
kor. 3-50. Egyedüli szétküldés utánvéttel 
• . SWOBOOA. Wien III. Hiessgasse 13-232. 

A HÖLGYEK IGAZ OROMÉT 

'CSALÁDI DOBOZ / [ 

CSALÁDI DOBOZ 
FEDRK CIPŐKRÉM 

CSRK P ! L L R 

A LEGNAGYOBB HÁZTARTÁSBAN IS EGY HÓNAPRA ELEGENDŐ. 

-5- Csak hölgyeket érdekli ! + 
ELSŐ MAGYAR NŐI EGÉSZSÉGÜGYI 
ÉS TESTÁPOLÁSI CZIKKEK SZAKÜZLETE. 

•7PI PIPI f Bpest- IV" *°raa^ 
IVtl l lII 1 1 J . hei-czeg-u.l4/l6.st. 

*" (Qr.Szapáry-udvar.) 
A czég saját gyártmányú és külföldi kü¬ 
lönlegességei : Haskötők az ösazes al¬ 
testi bántalmak ellen. Eredeti párisi fű¬ 
zök és melltartók éptermetUnk részére, 
valamint kiegyenlitőfüzők ferde növésüek 
számára. Cs. és kir. szab. sérvkötők. 
Egyenestartok. Hygienikus havibajkötok! 
Oummiharisnyák. A legkiválóbb franczia 
ás amerikai nöl óvszer különlegességek ! 

J I Autó Vaginái Spray. Új! Irrigáto-
rok, bidék, valamint űz összes betegápo¬ 
lás! czikkek. — Csak szakavatott női 
kiszolgálás. — Mérsékelt és polgári árak. 

Képes árjegyzék ingyen és bementve 

100 gyertyafény erős, óránkénti •világításra 3—5 fil¬ 
lérbe kerül.nincs kanócza, bárhova vitető 8 semmi 
körülmények között fel nem robbanhat. 

IWÓ megtekinthető, minden vételkötelezettség nélkül 

WIRTORIH ÉS TÁÜSA Bpest, 
VIII., kerület, Barois ntcza 1. szám. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

iZOLOOlTVARY 
iHimr AMERIKAI áeunonu 

SIMA ÚOTÖKEHC5 

SZŐLÖVE55ZÖ 
[KERÖlTEUrtNKRŐlNABf MfNYlSÓJBOl 

OLCSÓ Á R A K MEUETT ElAOÁSRA ÁWAPQ1 
u t a v e n KOioÜNR , 

BADACOMYVIDÉKI SZOLQTELEP 
KCZELÖséae 

TAPOLCZA, (ZALA Mj 

9. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) SZEBEESZTŐ 

HOITSY 
Szerkesztőségi iroda: IV. Várrnegye-utczá II. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-uteza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési f É g ™ 

BUDAPEST, MAlíC/IUS 2. 
si f Egészévre. _ ao korona. A «Vi/río;ltrónffc<i»-vnl 
- • \ F é l é v r e — — _ 1O korona, negyedévenként l koronával 
• t Negyedévre 5 koronn. több. 

Kiilföldi előnzetégekhez a postajlag nieg-
liatáruzott vitoldij is csatolandó. 

BOLGÁR OSTROMÁGYÚK A SÁNCZOKBAN. 

D R I N Á P O L Y M E G Ú J U L T B O M B Á Z Á S A . A Vasárnapi Újság eredeti fölvétele. 

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


