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100 gyertyafény erős, óránkénti világításra 3—5 
fillérbe kerül, nincs kanócza, bárhová viheti 
és semmi körülmények között fel nem robbtnhtt 

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS 
megtekinthető, minden vétel kötelezettség nélkül 

Wiktorin és Társa Bpest, 
Tffl. kerület, Barois-ntcxa L n i a . 

Árjegyzék Ingyen és bérmcntv*. 

MEGJELE'NT 
! • 
katonai puska a mellénpsebben 

&SssFrommer 
Baby-pisztoly 

nagy kaliberű, hat-
Jövetü • mellény-
zsebbe való fegyver 
katonai puskazá-
Várzattal, a Fegy¬ 
ver- és Gépgyár 
R.-T., •• Budapest, 
gyártmánya. Kap-íf 
ható minden jobb 

fegyver-kereskedésben. 

V. ásároljon 
osztálysorsjegyet 

a Török-palotában 

Budapest, IVMSzenfita-tBr3lc, 

Fíók:YJáczi-körut4.TeIefonll-58. 
Távirati d m : „Törökék" Budapest 

y. sorsjegy v*sorsjegy '/.sorsjegy '/.sorsjegy 
KI2-- K 6-- K 3-- K1-50 

Húzás már november 20. és 22-én. 

htsStirfnlh-
denki tudja 

CIPŐKRÉM 
Minősége 

f é nyesik 
Gyáffla: 

C^llsz.cskir. udvari szállító Budap<^t*. 
N 

bőrbntoripar 
Bőrbutor 
szatmühelyek 
KENDI ANTAL 
Budapest, IV. kér. 
Semmelwes-n. 7.8z. 

Angol bfirbutor, Ebédlö-
azékek, irodai karos¬ 
székek szakszerű gyár¬ 
tása. Külön osztály 
használt bfirbutor mo¬ 
dernizálására, felfrissí¬ 
tésére és festésére. 
Székátalakitások. 

Margit-szappan 
70 fillér. 

Margit - pouder 
1 K 20 fill. 

ARGIT-
CRÉME 
a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az 
egész vüágo_n el van terjedve. Páratlan hatása 
szerencsés összeállításában rejlik, a bőr azon¬ 
nal felveszi és kiváló hatása már pár óra le¬ 
folyása alatt észlelhető. Mivel a Margit-crémel 
utánozzák és hamisítják, tessék eredeti 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 Á n l kor. 

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

HIRDETMÉNY. 
• Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügy-minisztérium ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. 

Osztálysorsjáték ( X X X I H . s o r s j á t é k ) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusitóknak árusítás végett kiadattak. 
Az L osztály Hozása 1913. november 30. és 22-én tartatik meg. A húzások a Magy. kir. Lottójövedéki Igazgatóság, mint 
el lenőrző hatóság, és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan .történnek, a huzási teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. 
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***' ***»*>• Osztálysorsjáték Igazgatósága. 

Tolnay. Hazay. 

Szab Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók. 
Budapest, 1913. évi október hó 26-én. 

45. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) HÓ 
SZERKESZTŐ 

ITSY PÁL. BUDAPEST, NOVEMBER 9. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vánnegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-ntcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési í 
feltételek: \ 

Egészévre _ 
Félévre _ _ _ 
Negyedévre _ _ 

3O korona. 
1O korona. 

5 korona. 

A cVilágfcróniJíái-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 
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TAVASZI JÁTÉK 
REGÉNY. IRTA LAKATOS LÁSZLÓ 

- Miért mondja, hogy a vőlegénye, hisz 
még nem az . . . T;ilán . . . nem is lesz . . . 

- Apa akarja, Henrik . . . és én nagyon 
szerelem apát . . . 

- Ez helyes, - - szólt a férfi epésen. — 
De azért mégis arra kérem, hogy ne mutas¬ 
son be neki . . . Nem érdekelnek a vidéki tör¬ 
vényszéki birák . . . Merem mondani, hogy 
soha életemben nem érdekeltek . . . 

Megint pár perczig hallgattak. 
— És holnap jön a biró úr? — kérdezte 

Henrik. 
- Igen . . . itt lesz egész nap . . . 
- Holnap -- moridta Henrik, - - úgy sem 

leszek itthon . . . Dolgaim vannak Pesten . . . 
átmegyek Pestre . . . csak holnapután jövök 
haza . . . 

Később felczihelődtek és kimentek a római 
fürdőbe lepkét vadászni . . . Kedvetlenek vol¬ 
tak és mintha kissé egymásra is haragudtak 
volna. Anna — annyira szerette Henriket -
nem mert rá haragudni, csak neheztelt azért, 
hogy a férfi mindent tűr . . . Henrik Annára 
haragudott az ostoba helyzetért, a mely őt 
nagy választás elé állította. Mit tegyen ? . . . 
Engedje meg, hogy a leány máshoz men¬ 
jen ? . . . Henrik, mikor a római fürdő zöld 
rétjén először gondolta határozott formában 
így: Anna a más felesége lesz . . . elviszik 
tőlem vidékre . . . elvesztem, — úgy érezte, 
mintha a szivét vékony, éles gummizsineggel 
szorítanák összébb, mind összébb, míg végre is 
az éles gummi kettévágja a szivét. . . Sirni 
szeretett volna fájdalmában . . . Azután arra 
gondolt, hogy megkéri Anná t . . . Az apja elé 
kell állani fekete kabátban, az öreg urat rá 
kell beszélni . . . és meg kell majd neki Ígérni, 
hogy rendes foglalkozást vállal, valami hiva¬ 
talt . . . Henrik most elszégyelte magát. Maga 
előtt restelkedett és a csukott szája alatt a 
torkában keserűen nevetett . . . De ez is fájt, 
ez a nevetés is. Nagyon fájt. 

Kilencz óra felé bérkocsin mentek haza. 
Első izben volt, hogy egyedül bérkocsiba ül¬ 
tek. Henrik ötlete volt. (A más menyasszonyá¬ 
val fogok kocsizni, — gondolta.) Anna elfo¬ 
gadta a kocsit. (Most először és talán utoljára 
is, - - gondolta.) A kocsiban szótlanul ültek 
és egymást nézték. Henrik a mint a mellette 
ülő leányt nézte, édes fajdalommal arra gon¬ 
dolt, hogy a leány most úgy fest, mintha a fele¬ 
sége lenne. De Anna még csak nem is mert 
arra gondolni, hogy úgy utazik Henrikkel a 
kocsiban, mintha férj és feleség volnának. Csak 
nézte a férfit, vágyón, szenvedőn és most már 
neheztelni sem mert rá. Egyszer rájött, hogy 
hangosan mondja: «Az élet rossz és csúnya!...* 
De ezt sem merte kimondani. 

A kocsi már a Margit-híd feje alatt haladtel 
és csak lépésben mehetett, nehogy kárt tegyen 
a pestiekben, a kik rnost jöttek át gyalog, szom¬ 
jas tüdővel a budai estébe. Henrik visszafordult 
a kocsiban. 

- Nézze, - - mondta Annának, - - milyen 
gyönyörű. A Duna és a hátunk mögött a ki¬ 
világított budai hegykoszorú . . . Ezer lámpa 
ég a hegyi házikókban,. . . 

Anna gépiesen hátraránditotta a fejet. 
— Igen, - - mondta tompán, - - gyönyörű. 

- Ezt csak úgy mondja. — szólt Henrik. -
Persze magát nem kapja meg Buda szépsége, 
hiszen maga itt nőtt f e l . . . Én azonban pesti 
vagyok . . . 

Anna nem felelt. 
- Egy barátom. - folytatta Henrik, — a 

ki Egyiptomban járt, azt mondja, hogy a Duna 
'és a budai hegyek ugyanaz a panoráma, a mi a 
Nílus dombos partja Kairó alatt. . . 
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XIV. 
Másnap pedig csakugyan felhozta a Déli-

vasút a Dunántúlról a birót. Kálmán pufók, 
piros képű ember volt, a haját fölfele fésülte, 
keskeny szőke oldalszakálla volt, puha nemez-
kalapban járt, szorgalmas ember volt, aki még 
a lakásán is a poros aktákat tanulmányozta, a 
mikor harmincz esztendős elmúlt, a nősülésre 
kezdett gondolni (Asszony kellene a házhoz, — 
ilyen szavakkal gondolta ezt), a világ dolgai¬ 
ról való nézetét a pesti lapok vezérczikkeiből 
merítette, ebéd előtt sört ivott, tisztelte a kol¬ 
legái feleségét, késő őszszel is nyitott ablaknál 
aludt, mert korai asztmája jelentkezett és sok 
hálával gondolt a budai tanácsosékra, kik An¬ 
nát esetleg az ő számára nevelik. A biró nyári 
szabadságát a velenczei Lido homokjában akarta 
eltölteni, de előbb feljött egy napra Budára, 
hogy megnézze Annát és azután odalennt nap-
fürdős délelőttökön azon gondolkozhassék, hogy 
augusztusban, a szabadsága utolsó napján meg¬ 
kérje-e az Anna kezét. 

A biró, a ki vidéki ember módjára nem ment 
fogadóba, hanem egyenesen a vendéglátó ház¬ 
hoz szállt, nem ösmerkedhetett meg Henrik¬ 
kel. Sőt, a mikor másnap reggel búcsúzkodás 
közben, Annának kezet csókolt és igazi, szép 
megindulással mondta : 

- Annácska, őszre azt hiszem, komoly szót 
szólok magának . . . Gondolkozzék addig a 
dolgon . . . 

A jó bírónak még ekkor sem volt sejtelme 
arról, hogy Henrik a világon van. 

Henrik ezt a napot Pesten töltötte. Délelőtt 
a Múzeumban járt, a hol egyes, Elslor Fan-
nyra vonatkozó dolgokat olvasgatott immel-
ámmal, délután pedig fölkereste néhány barát¬ 
ját, a kikkel nem találkozott, a mióta Budára 
ment lakni. És a míg Henrik a Múzeumnak 
könyvekkel bélelt falú termében ült, nem túl¬ 
ságosan sokat gondok az ösmeretlen vidéki 
bíróra, délután pedig lefoglalták a barátai . . . 
Ám este hat óra tájt, hirtelen nagyon meg¬ 
kívánta az egyedüllétet. Sétálni indult. 

Lement a pesti Dunapartra és miközben ott 
a sok fehér ruhás, fehér harisnyás, fehér czipős 
hölgy között elfelejtette magát, lelkében meg¬ 
mozdult az a hasító éles fájdalom, a minek 
már tegnap kellett volna benne dolgoznia, de 
a mit az első csapásra megbénult lélek titok¬ 
zatos erői eltettek másnapra. De az est, a ma¬ 
gány, a többi nő, a víz partja, a korzói vendég¬ 
lőkben szóló zene, a túlsó oldalról átlátszó 
Buda kiváltották Henrikből azt, a mi benne 
munkált. Lassú andalgó lépésekben járva emész¬ 
tette magát. Előbb igyekezett okos lenni és a 
helyzetnek, a budai szülőknek, a vidéki vő¬ 
legénynek, boldogságuk vígjátéki akadályának 
nevetséges voltára gondolt. Ám a sziv mind 
erősebben dolgozott és a helyzet félszegsége 
már nem enyhítette a fájdalom fenségét. Hen¬ 
rik most megint arra gondolt, a mire a múlt 
tavaszon, hogy elkárhozott ember, a ki csak a 
szivével tud szeretni, a ki mindig egész lelkét 
küldi csatába, arra gondolt, hogy mindig vá¬ 
gyak kínozzák, sosem képes arra, hogy a kínál¬ 
kozó boldogságot elfogadja, hanem mindig az 
akadály, a baj, a veszedelem, a szerelmes ha¬ 
lála, a férj, az idegen vőlegény, az elérhetetlen 
távolság az. a mi átkos tehetségektől megszál¬ 
lott lelkét harczokra felajzza . . . Henrik arra 
gondolt, hogy a nagy költők is mind ilyenek 
voltak, de ebben a perczben azt is világosan 
érezte és tudta, hogy ő nem költő, csak dilet¬ 
táns. De mégis, ő is . . . csakhogy az ő igazi 
művei nem a versek és nem a darabok, hanem 
maga a szenvedés, a minek a leirt szó, a fáj¬ 
dalmas vajúdásban született rím nem szerez 
enyhülést . . . Az, a mit ő költői szavakba ir, 

csak utánérzés, mások után való koczogás, de 
a hol ő a legnagyobbakkal is egyenlő, az az 
íratlan, a sötét magányban, tébolyító éjszakák¬ 
ban, idegen földeken való bujkálásban, az ön-
marczangolás közben robajló, feszítő fájdalom¬ 
mal való szenvedés . . . Ez az ö köJtesz.ete, ez 
az ő átka, ez az ő élete . . . Nem tud mást, 
csak szeretni, de ezt nagyon tud és szerelmé¬ 
nek muzsikája, ríme, ritmusa, lendülete az eny¬ 
hül étien szenvedés . . . 

Fájdalmas gondolatai azután határozottabb 
pont körül kristályosodtak. Annára gondolt. 
Már nem önmagát elemezte, csak Annára gon¬ 
dolt, a budai leányzóra, a kit szeret, a kit el 
kellene vennie, a kit űem vehet el és a kit 
talán akkor sem venne el, ha lehetne.. . Miért 
nem?. . . Hiszen annyi hónapon át várt az 
igazira. Azért tisztelte Stefánia emlékét, azért 
hátrált meg a fájdalmas Ágota elől és azért 
kegyelmezett meg a szerelemre szomjas Me-
lanienak, hogy végre az igazira leljen és hogy 
önmagát szép tisztaságban őrizze meg az igazi 
számára . . . És Anna az igazi. Ez bizonyos. 
Anna miatt lett rendes ember, egészséges, nyu¬ 
godt lelkű, munkakedvelő, Anna tanította meg 
a virágoknak, a jóságnak, Istennek, a fehér 
hajnak, a hűségnek és az ártatlan bogárkáknak 
az áhítatos tiszteletére. Anna adta neki vissza 
azt, a mi benne a legjobb volt és most Annát 
elrabolják tőle (Henrik most már nem nevetett 
ezen a szón) és ő ezt tű r i . . . mégis nem tudná 
elvenni Annát, nem tudná . . . Nem férjnek 
való. Nem mintha ő jobb vagy rosszabb volna 
a házasságra született embereknél . . . Nem, 
ő egyszerűen más. És mert más, azért van az 
is, hogy csak a szivével tud szeretni és hogy 
szenvednie kell, örökösen . . . 

Henrik kitámolygott a Liget felé. Az And-
rássy-úton ment. A hosszú, sugáregyenes úton 
a nyári est természetes félhomálya egybeolvadt 
az ívlámpáknak a fényével. Kocsik és emberek 
jártak az utczán, az üzletajtókra az esti zár¬ 
órákban harsogva borult a redőny. A kávé¬ 
házak terraszán a sok íagylaltos pohár az olasz: 
városok szirupos hangulatát terpesztette az ut-
czára. De Henrik semmire sem figyelt. Teste 
most hüvely volt csak. a miben a fájdalom kü¬ 
lönböző formáinak kellett végetérhetetlen gyű-
ríizésben önmagukból tovább fejlődniük és ön-
magukba elveszniük. Míg az Andrássy-úton járt, 
a tehetetlensége és a hiúsága kínozta. Ő már 
annyit kapott a nőktől, tiszta fehér és lobogó¬ 
piros szerelmet, a nők megajándékozták őt a 
legnagyobb fájdalommal, a férj miatti haragos-
elkeseredéssel és a halott fölötti vonagló zoko¬ 
gással, a nők már könnyteljesen néztek a sze¬ 
mébe és önfeledten is mosolyogtak rá, mindent 
megtettek érte, de azt még egyik sem mondta 
neki. hogy: a felesége leszek, Henrik . . . És 
mert Henrik azt hitte, hogy Anna ezt ma Bu¬ 
dán másnak mondja, Henrik most úgy érezte, 
hogy a nők őt valójában sosem szerették és-
hogy ő értéktelen ember, a ki részéről pazarlás 
minden nap, a mit élve tölt el. 

Az Andrássy-úton megvacsorázott és azután 
kiment a Ligetbe, a mely ezen a fülledt, nyári 
estén számtalan kivilágított bódéival, kávé¬ 
házaival, mulatóhelyeivel, színházaival, czir-
kuszaival, korcsmáival olyan volt, mint egyet¬ 
len óriási fénylő szentjános-bogár. Henrik el¬ 
veszett az emberek között. Végigjárta a szóra¬ 
koztató helyeket. Hallgatta az angol kupléknak 
száraz recsegésében is édes zenéjet, látott kreol 
énekesnő nyakán násfát, mezítelen, telt keblén 
gyöngylánczot, fülébe kopogott a giggelő táncz 
zaja, pezsgőbort értetett a szájához, látta a 
variété deszkáin a tüdővészes franczia énekes¬ 
nőt, a ki a nyári melegben is'-;dideregve és a-
teritett asztalok között is éhezve, franczia chan-

BEZERÉPJ VIKTOR, A MOST ELHÚNYT BELÜGYI 
ÁLLAMTITKÁR. 

sonokat adott elő, köhécselve énekelt bűvös 
franczia szavakat, szavakat, a melyek bár itt, 
ezen a helyen csak a meleg testi vágyak cziczo-
mázására szolgáltak, mégis ide is hoztak vala¬ 
mit a francziák királyi nyelvének értelmi zené¬ 
jéből és ritmusából is, elnézte a férfiakat, a kik 
ettek-ittak, a szeretkezés előjátékait űzték és a 
kik számára az élet minden értelme egyetlen 
nyáréjszaka renyhe testiségében látszott fel¬ 
oldódni, nézte a szalmaözvegyeket, a kik unat¬ 
kozva látszottak e tanyákon elmúlt ifjúságukat 

keresni és a kik most nem értették meg, hogy 
miként érezhették itt valamikor magukat jól, 
nézte a fiatal embereket, a kik nem mint ő, 
meggyőződésből és magasabb elhivatottságból 
maradtak legények, hanem azért, mert még 
életükben nem ösmertek igazi nőt és a szere¬ 
lem fejedelmi italát a moslékkal tévesztették 
össze, részvéttel nézte a szegény nőket, a kik¬ 
ről egy franczia iró azt mondja, hogy mindegyi¬ 
kük külön-külön is a város minden bűnének 
gyűjtőkelyhe, bódultán fújta a füstöt a lámpák 
körül a levegőben zizegő nyári bogárkákra és 
hirtelen végtelen mélabút érzett. A pezsgőbor 
jegesvödrében ázó rózsa, a szunnyadó magyar 
rónák dala, a mi itt most részeg némberek aj¬ 
kán harsog fel, kendőzötten, mint maga az. 
ajak, a különszobák zongoráiról kihallatszó 
zenefoszlányok, a nőknek értelmetlen, tompa, 
fáradt és mégis az életre falánk mosolya, része¬ 
gek zokogása és mások fanyar unalma Hen¬ 
riket melankolikussá tették. De mert a fájdal¬ 
mában gyengéd Henrik úgy érezte, hogy nem 
szabad ezt a fájdalmát a másik, az Anna miatt 
érzett fájdalmával elvegyítenie, egybeöntenie,— 
eltávozott erről a helyről. 

Kiment a szabadba. Kocsiba ült és úgy vi¬ 
tette magát a Ligetnek járatlan útjain, fák, 
cserjék és virágágyak között, nagy házak tövé¬ 
ben és a tó partján, Eudolf királyfi szobránál, 
mint boldogtalan, elesett bajtárs emléke előtt, 
megemelte szalmakalapját, a kocsiban hátra¬ 
hajolt, Annára gondolt, egy mezétlábas, az út-
szélen csavargó suhancznak pénzt adott czipőre 
és a mikor a nap fölkelt, betakarta arczát és 
sirni szeretett volna . . . Már öt óra volt és 
Henrik szállóba ment. Nem akart még Budára 
hazamenni, a hol a másik van (Henrik magá¬ 
ban a vidéki birót most egészen komolyan a 
«másik» nak szólította) és: Pesten akart aludni. 
Szállóba ment. Lefeküdt. Igyekezett elaludni. 
Elalvás előtt még sokat gondolkozott. Mindig 
Annára gondolt és a házasságra. Megkínzott 
agyvelejében most fantasztikus tervek hájszol-

SZENVEDÉLY. 
Folydogál éltem folyója, Lopva csábított magához, 
Tükre csendes, tiszta, mély; Szinte már fejemre nőtt, 
Rajta is játékot űzött Míg az idő fegyverével 
Egy lappangó szenvedély. Végre is legyőztem őt. 

Legyó'zötten, szégyenkezve 
Mikor engem elhagyott, 
Gúnyosan fülembe súgta, 
Hogy én is ember vagyok.1 

1 Nihil humáni a mc aelinum puto. 
Lévay József. 

VERSEIM. 
Úti-társak. 

Verseim hatlábon járnak.2 Hűlt helyemet soraikban 
Én. tipegve, hármon; Meglepetve látják 
ük a hajnalért hevülnek, S elárvultán, elhagyottan 
Én az éjét várom. Nevemet kiáltják. 

Együtt róttuk a nagy utat. A közel bérez tiszta hangon 
Lelkesedtem tolok. Egyszer vissza zengi; 
Utnnkvéget ér ma-holnap, Azután csend, csendörökké: 
Eltűnők mellőlök. Azt a hangot soha többé 

2 Az alexandrin sorok. N e m n a l l J a m e g s e n k i -
Lévay József. 

GYORSVONATON. 
A zöldakáczfás, kis fehér tanyák közt 
Úgy siklik át a gyorsvonat, 
Hogy én csak hulló foszlányokba látom 
A fák alatt, a fehérlő tanyákon 
Itt töltött gyermekkoromat! 

És száll a lelkem tanyáról tanyára, 
Ks vissza önmagámra... 
Tegnapról mára, hogy szállt annyi év el! ? 
- Találgatom, hogy hogy jutottam én fel 

Erre a gyorsvonatra ? ! 
Szabolcska Mihály. 

VÁRADI ESTÉK. 
Ti nyugtalan álmú világos esték 
Ti muzsikás, gonosz alkonyatok 
Tornyok, ti házak, . . . Váradi esték, 
Ilyenkor érzem: hogy itthon vagyok. 

Az utcza álmatlan, nóta visongat, 
Muzsikás, bolond, víg városom. 
Régi kis utczák ismerős útján 
Egy régi fiúval találkozom. 

Húsz éves álmok, boldog vidámság, 
Világos dalos alkonyatok 
Régi kis utczák. Tornyok, ti házak, 
Hej ez a fiú, — ez én vagyok. 

Sokat temettem, sokat is sírtam, 
Azóta sorsom sokat ütött, 
Tornyok, ti házak, ilyenkor -mégis 
Könnyes szemmel is fütyülök. 

Dutka Ákos. 

NOVÁK ISTVÁN, AZ ÚJ EPERJESI GÖRÖG-KATHOLIKUS 
PÜSPÖK. 

ták egymást, már mindenre gondolt, arra is, 
hogy Annát megszökteti. De azután a szája 
köré csúnya, daczos, torzvonás ült k i : 

- Nem lehet, — gondolta, — még sem te¬ 
hetem. Még sem harczolhatok budai polgárok-
kai . . . És végül is a házasság . . . oh! . . . 

És Henrik arczán ezzel a csúnya, daczos, 
torzvonással esett a meggyötört ideges ember 
mély álmába, a melyből ha az ember ébred, 
fáradtabb, mint alvás előtt volt. 

(Folytatása következik.) 

CSEPÜRÁGÓK 
\ — Lrconle de Lislos. — 

Mint elragadt baiom, ki port ver, dühben ég, 
Nyakán a láncz s üvölt az izzó ég felé : 
Ilyen, ki hússzivét hurczolja szád elé 
Tisztátlan utadon, húséhes csőcselék. 

Hogy magtalan tüzet vethessen vak szemed 
S elérje mosolyod, kegyednek zálogát, 
Tépetté lesz kezén a lenge fény-brokát, 
Mit égi kéj visel s a lelkiismeret. 

Inkább takarjon el a néma gőg fala, 
Jeletlen sírfödél, örök nagy éjszaka, 
Nem árulom neked a mámorom, bűnöm. 

Nem szolgálok röhejt, bensőmhöz.nincs közöd. 
Nem tánczolok neked az ócska tribünön. 
Kibérelt czédanép s bohóczaid között. 

Halasi Andor. 

BE JÓ VOLNA! 
Be jó volna egy kis nő mellett ülni 
Lobogó kályhatűznél, 
És szivünk melegénél melegülni. 

Be jó volna átalkarolni lágyan, 
Suttogni halkal édes 
Semmiségeket a félcsönd zajában. 

Be jó volna kis arany-hidat verni 
Lelkem és lelke közzé, 
És szive dobogására figyelni. 

Be jó volna behunyt szemmel beszédes 
Ajkára csókot irni, 
És megköszönni egy szóval: Te édes ! 

Be jó volna így, álmodon, imádva, 
A tűnődés hajóján . 
Beringatózni a szent éjszakába." 

S ha partot érne álmunk: összenézve 
. Egymásra mosolyognánk, 

S megindulnánk a lépcsőn, kéz a kézbe. 

Egy kis apródfiú, elénkszalaclva. 
Kitárná a nagy ajtót, 
S a mennyezet fehér rózsát havazna. 

Hol rózsaszínben fürdik, mint az álom, 
Titkos, meleg szobácskánk : 
Csöpp tündérek ülnének nyoszolyádon; 

A kik levetkőztetve gyermek-bájjal, 
.Magasztalnák halandó 
Szent tested, dalra kulcsolódó szájjal 

És ott elmondaná szemem szemednek. 
És ajkam ajkadnak, 
Szivem szivednek : mily nagyon szeretlek .' 

Oláh Gábor. 



'• Karlócza látképe. — 2. A papság. — 3. A püspöki kar, középen Gruics adminisztrátor. — 4. Koszorúk. —.5. A koporsó. — (i. Éhemen báró zágrábi hadtestparancs
nok a király képviselője, mellette Jankovics Bozsó tábornok a szerb király képviselője, mögöttük báró Kazy államtitkár a kormány képviselője és Jankovics Pál 

miniszteri tanácsos. — 7. A koporsót a kriptába viszik. 

BOGDANOVICS LUCZIÁN GÖRÖG-KELETI SZERB PÁTRIÁRKA TEMETÉSE KARLÓCZÁN. — Balogh Rudolf fövéteki. 
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MINDIG VALAHOVA. 
Elbeszélés. — Irta MAJTHÉNYI GYÖKGY. 

Diadal Bertalan magas és szikár ember. 
Szemei kissé kifejezéstelenek, tekintete nyug¬ 
talan. Az alsó végtagjai körülbelül a kétharmad-
részét teszik az "egész testének s a kezei is 
hosszúak. Mindig úgy tartja, vagy mozgatja 
őket, mint a ki sietni készül, a kinek sürgős 
dolga van. Hosszú lábaira különösen nagy 
szüksége van, mert valóban, ő mindig megy 
is, sőt siet valahová. 

Közeledik a harminczadik évéhez és* életé¬ 
nek minden óráját, félóráját, sőt talán tizper-
c-zét is pontosan beosztja. Elhenyélt napok, 
vagy délutánok az ő életében nem fordulnak 
elő. Hiábavaló utakat nem igen tesz meg; de 
ha valaki mégis fel ülteti s az adott találkán 
nem jelenik meg, vagy későn jöhet csak arra, 
azt a boldogtalant Bertalan úr, lényének szi¬ 
gorú és pontos rekeszeiből örökre kizárja, vagy 
úgy megvexálja, hogy a szerencsétlen örökre 
óvakodni fog a Diadal Bertalan találkáitól. 

Bertalan úr különben hivatalnok ember. De 
azért gyakran találkozhatsz vele az utczán 
olyankor is, a mikor épen hivatalos órája 
volna. Egy «üres» negyedóráját használja ki: 
giet «valahová». 

Fekete körgalléros lebernyege a levegőben 
úszik utána, s alig hogy föltűnt az utczasar-
kon, már ott is van előtted, el is mondta már, 
hogy hova megy és mit csinál, azt is meg¬ 
kérdezte : hogy vagy, sőt meg is invitált már 
magához, vagy egy kávéházba, lelkedre kötvén, 
hogy pontosan ott légy, mert neki fontos mon¬ 
danivalója van. Te pedig ezalatt csak állsz, 
fölocsudni próbálsz a rád zuhogó szavak meg¬ 
lepetése alól s még föl se lélekzettél, ő már 
a túlsó sarkon fordul s lebernyege vészfelhő¬ 
ként úszik utána. 

Ha aztán a kávéházban találkoztok, Diadal 
ezzel köszönt be : 

- Igazán sajnálom, hogy nem lehetek soká 
veled, vagy veletek, mert el kell mennem va-
l/iliová. 

Közben folytonosan nézi az óráját s mielőtt 
elmenne, így szól: 

- No, most már igazán el kell mennem 
valahová. Várnak. 

És ezt a valahová szót mindig bizonyos 
titokzatossággal és fontoskodva ejti kL Azt 
lehetne hinni, hogy Bertalan úr életét ez a 
szó határolja és hogy életének czélja és tar¬ 
talma épen olyan bizonytalan és értelmetlen, 
mint maga a szó. 

Ott a kávéházban, vagy társaságban ő tart 
szóval mindenkit. De beszéd, közben valami 
nyugtalanság látszik szürke szemeiből: ő már 
akkor is azzal a «valahová »-val foglalkozik, 
a hová innen menni szándékozik. Ha más be¬ 
szél, Bertalan úr türelmetlenkedik,' kezeivel 
dobol, rajzol, vagy másképen foglalkoztatja 
őket s úgy látszik, hogy a mondanivalóit alig 
tudja magába zárni De aztán mindenhez ért. 
Az építészetről épen olyan folyékonyán beszél, 
mint a sportról, a festészetről, a zenéről, vagy 
a szocziológiáról. Ö maga természetesen fest, 
rajzol, ir, fényképez, sportol, jótékonykodik és 
műkedvelői előadásokon szerepel. Azonkívül 
minden nyelvet megtanul és minden népet 
ismer. 

Ha például az angolra kerül a sor, Berta¬ 
lan úr rövid fapipát szorít a fogai közé, a 
hangja, az arczkifejezese, a tekintete elválto¬ 
zik, testtartása nyugodt és kissé lomha lesz, 
gesztusai szélesek és kemények, sőt még a haja 
szine is megsárgul és azt vélnéd, hogy szüle¬ 
tett angollal van dolgod. Ha a francziáról van 
szó, rögtön francziául beszél s egyszerre gracziőz 
és finomkodó lesz. Elnyeli, vagy finoman meg¬ 
ropogtatja az «r» betűket, mozdulatai simák és 
élénkek, szellemes ötleteket sziporkáztat és 
nagyon szeretné hosszú lábait megkurtítani, 
mert ilyenkor nem stílszerűek. Szakasztott így 
van a többi nyelvvel is. Bejárta egész Európát 
és belső szükségét érzi annak, hogy a népek 
temperamentumát és szokásait is utánozza, a 
mikor hiányos nyelvismereteit fittogtatja. Rop¬ 
pant hálás tud lenni, ha figyelnek rá. S ha 
állításait igazaknak ismerik el, Bertalan úr 
már úgy érzi, mintha tekintélyben is emelke¬ 
dett volna és sovány, zsemlyeszinű arczára 
megelégedés ül. 

De vannak szomorú napjai is, a mikor szó-
rakozottan esik túl pontos órarendjén, el-el-
tünődik, nagyokat sóhajt és nehezen forog a 
nyelve. Ilyenkor kellemetlen dolgokat mond a 
társainak, nyügösködik és akkorákat nyög, 
hogy az ember azt hihetne, valami kenyetlen 
szekér nyikorog mellette. Pedig Bertalan úr¬ 
nak nincsen más baja, csupán az, hogy sze¬ 
relmes. De ez a baj sűrűn látogatja őt, sőt 
azt lehetne mondani, hogy Bertalan úr állan¬ 
dóan és mindig reménytelenül szerelmes. 

Lankadtan, ernyedten bandukol az utczákon; 
lebernyege nem röpköd utána, hanem bús re-
dőkben fekszik magas alakjára. Olyan szomorú 
az, a mikor egy ilyen hosszú lábú ember, a 
ki repülni szokott az utczákon, egyszerre csak 
lassan, tétován lépked. Zsemlyeszinű arczán 
mély redők húzódnak, szemei bizonytalanul 
révedeznek maga elé és puha, legyűrt kalapja 
vonalában is annyi bánat van. 

Bizonyára Jolánra gondol, a kit mostaná¬ 
ban nincsen módjában láthatni, mert ezeket 
a tavaszelej'i heteket a Eivierán tölti. És mert 
Bertalan úr különben igen szentimentális lel¬ 
kületű, lehet, hogy most holdfényes estékre 
gondol, a melyeken Jolánnal a viz partján sé¬ 
tálgatott, vagy verseket mondogat magában, a 
melyekben a tavasz, a holdfény és egyéb lírai 
requisitumok sűrűn fordulnak elő. 

Egyébként most .egy barátjához igyekszik, 
az egyetlenhez, a ki az ő reménytelen szerel¬ 
meit végig szokta hallgatni, a ki tanácsokat 
ad és megvigasztalja őt. Eoppant elhagyatott¬ 
nak érzi magát, a mint így az utczákon tób-
lábol s a mikor Obszerva Jánoshoz becsenget, 
meg van győződve arról, hogy ő a világ legsze¬ 
rencsétlenebb embere. 

A cseléd mosolyogva nyit ajtót és azt mondja: 
— A nagyságos úr még alszik ám . . . 
— Nem baj. Majd felköltöm — válaszolja 

Bertalan úr tragikus hangon és határtalanul 
fáj neki, hogy más alszik, a mikor neki bá¬ 
nata van. 

Halkan lép be a szobába. Csönd és félho¬ 
mály nyújtózkodnak ott. Csak néha hallatszik, 
mintha egy ajtó nyikorogna. Bertalan úr széj¬ 
jel néz, de minden ajtó csukva van és ezek 
a sajátszerű hangok a pamlag felől jönnek, a 
melyen Obszerva János horkol. 

Az alvó nyitott inggel fekszik ott, egyik 
keze a földre lóg, s a könnyű függönyön át¬ 
szűrődő alkonyi fény, nagyszerű világítást vet 
reá. Bertalan úr pillanatokig habozik. A bá¬ 
natára gondol s arra, hogy milyen kitűnő al¬ 
kalom ez a János lerajzolására. De aztán gyor¬ 
san határoz és előkapja a mindig kéznél lévő 
vázlatkönyvét. 

Rajzolni kezd. 
Néhány vonás, és kész a pamlag. Már az 

alakra kerül a sor. Hamarosan odaveti a 
gömbölyű fej alakját, a széles orczákat, a kő-1 
vér és kerekded állat, a vékony ajkakat; aztán 
a vállak következnek, a lomha és izmos karok 
s a' domború mell. Majd a kis poczakot B a 
kurta, tömzsi lábakat rajzolja. Aztán simítgatni 
kezdi a részleteket Az arcz egykedvü, jóságos 
és álmában is valami nyugodt fölényesség su¬ 
gárzik róla. A ritka és kissé megkuszált, puha 
hajjal babrál egy darabig, hogy aztán a kezekre 
térjen át. A kezekkel sokat baimolódik, kezet 
nem tud rajzolni. Dühös lesz, elkeseredik és 
végre is eldobja a czeruzát. Egyszerre eszébe jut 
Jolán, az ő bánata és ekkor egy nagyot nyög. 

Obszerva János meghallja a nyögést és ré¬ 
mülten tátogatja a szemeit: 

— Ki az! — kérdi rémülten, — ki az ? 
— Én vagyok, — mondja Bertalan. Szervusz. 

És még egyet nyög. 
János megismeri a vendéget, félelme eltűnik 

és nyugodtan befelé fordulva így szól hozzá: 
— Ülj le kérlek . . . Ott a czigaretta az 

asztalon . . . Mindjárt föl fogok ébredni. . . 
Diadalt bántja a János egykedvűsége és sze¬ 

retne mindjárt panaszkodni. Mégis így kezdi: 
- János, - - lerajzoltalak . . . 

— Mit csináltál velem ? — Kérdi az ál¬ 
mosan. 

— Lerajzoltalak, a mint aludtál. Egész j ó . . . 
- Jó, - - mondja János — majd mindjárt 

föl fogok ébredni. . . 
— Csak a kezedet nem tudom megcsinálni... 

Tudod, Jolán jutott az .eszembe közben . . . . 
Istenem, olyan szerencsétlen vagyok. Te, János, 
hallgass ide. Jolán irt nekem . . . 
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— Irt ? Jó. Majd mindjárt . . . 
— Kérlek, borzasztóak ezek a lányok. Milyen 

szép volt minden, a mikor tavaly a Balaton¬ 
nál megismerkedtünk. Az ok az esti séták, a 
holdvilág, a csónakázások . . . Oh, mit éreztem, 
a mikor a kezét először engedte megsimo¬ 
gatni . . . És ma azt írja a levelében : «... Kedves 
Diadal, azt hiszem, a mamának nagy tervei 
vannak velem. De nekem sehogyse tetszik ez 
a kunkora bajuszú olasz. Pedig azt mondják, 
hogy gazdag ember. Márványbányái vannak. 
. . . Én mindenáron visszajövök két hét múlva, 
remélem, hogy sok újságot fog akkor nekem 
elmesélni és . . . » 

János lassan fölkászolódik a pamlagról. 
- Dobj ide kérlek egy czigarettát, — mondja 

lustán. 
Diadal abbahagyja a levélolvasást és értel¬ 

metlenül néz az ablak felé. 
— Utána akartam utazni, — mondja aztán — 

de nem kaptam szabadságot. Borzasztó, úgy-e? 
De irtam neki egy levelet. Főbe lövöm magam, 
ha ahoz az olaszhoz megy feleségül. . . 

Obszerva János tűnődve nézi a czigaretta 
kacskaringós füstjét, elmosolyodik és így szól 
halkan: 

— Már megint ? 
Bertalan úr megsemmisülten ül a széken. 

Obszerva pedig mosolyogva folytatja: 
— Emlékszem, a mikor a Dorner Miczibe 

voltál szerelmes és a zárdába csempészted be 
a leveleket. Akkor is így beszéltél. Mi volt, a 
mikor tíz öreg generális leányával, a Vilmával 
összevesztetek? Akkor is öngyilkos akartál 
lenni. Meg a mikor minden héten Pozsonyba 
utaztál az Olga miatt ? . . . 

- Senkit se szerettem úgy, mint Jolánt, — 
rebegi ^majdnem könnyezve Bertalan* úr. 

- A, - - mondja János — nem érdemes. —• 
Egy leányért! Sokkal nagyobb dolgok vannak 
a világon. De te mindjárt oda vagy. Ha nem 
tudsz megfesteni egy képet: főbe lövöd ma¬ 
gad ; ha nem sikerül egy novellád: főbe lövöd 
magad; ha egy lány nem szeret, ha nem hív¬ 
nak meg valahová, ha egy gombod leszakad: 
mindig főbe lövöd ma.gad. 

Bertalan sóhajtozik, mintha a János lágy 
és finom hangja föloldaná az ő egész bánatát. 

- Vegyük csak a szerelmeidet, — folytatja 
János - úgy-e, egyik se könyörült rajtad. 
Mind hagyta volna, hogy te beváltsad a fenye¬ 
getéseidet. Igaz, hogy nem tetted meg, de ők 
el voltak készülve arra is, hogy megteszed. 
Mit csinálsz majd, ha valamelyik csakugyan 
megijed a te kisértő szellemedtől és inkább a 
nyakadba ugrik az apai-anyai áldással együtt, 
csakhogy te életben maradj ? Azt majd el fo¬ 
god venni? 

Diadal fölkelt a székről, fogja a lebernye¬ 
gét, aztán így szól: 

— Nem tudom, hogy mi lesz akkor. De 
Jolánt . . . őt igazán nem tudnám elfelejteni 
soha . . . Különben most már el kell mennem 
valahová . . . Várnak. 

— Megint ((valahová))? - - kérdi János. 
Aztán búcsúznak. 
Ügy látszik, hogy Bertalan úr megvigaszta¬ 

lódott ezeken a beszédeken, mert a lebernyege 
ugyancsak röpködött megint. Néhány nap múlva 
ismét föltűnik a kávéházban, vitatkozik, tár¬ 
gyal, társaságokba jár és úgy viselkedik, mintha 
minden a legjobb rendben volna. 

De két hét múlva izgatottan ront be a ba¬ 
rátjához. 

•— No, még mindig reménytelen a dolog ? -
kiált elébe János. 

- Itt vannak, - - hebegi Diadal — itt van¬ 
nak . . . megjöttek . . . 

- Ugyan? Jolánék? 
- Azok 

— És? 
- És . . . hát, kérlek, a levelemnek meg 

van az eredménye: vőlegény vagyok! 
- A l - - kiáltja János és kétségbeesetten 

nevetni kezd. Fuldokol, prüszköl, kis poczakja 
reng a kaczagástól és tömzsi, rövid lábaival 
a levegőbe rúg. 

- Ügy kell neked, - - mondja lihegve. -
Nem megmondtam ? . . . 

Aztán kifújja magát, elkomolyodik és szinte 
ünnepélyesen mondja: 

- Most meg van mentve az életed és én 
gratulálok. 

Diadal zsemlyeszinü arcza lassankint kipi-
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rul a belső örömtől, a fülei égnek. Úgylátszik, 
hogy boldog. 

Azt lehetett volna hinni, hogy Bertalan úr, 
miután megnősült, a boldog családi életnek 
fogja szentelni magát. Leveti régi szokásait és 
fekete lebernyegét, megnyugszik a nagy roha¬ 
násban és hozzátörődik a békés, csendes pol¬ 
gári élet zajtalanságához. De Bertalan úr lel¬ 
kében csodálatos tükrök vannak elhelyezve, 
a melyek az élet minden apróságát csodála¬ 
tosan nagynak, szépnek és elérhetetlennek mu¬ 
tatják. Leírhatatlan vágyak korbácsolják őt és 
neki futnia, rohannia kell utánuk. Egy nő, a 
kit nem ismer, egy könyv, egy téma, a melyet 
meg kellene írnia, egy kép, a mit meg fog 
festeni, vagy akár egy szerep, a melyet vala¬ 
hol el lehet játszani, mindig van valami, a 
miért rajongva, lihegve futnia kell. 

De legtöbbször egy nő. Nem mintha a fele¬ 
ségét nem szeretné. Az ő családi élete nyugodt 
és derűs. De a tükrök olyan csodálatosak s a 
vágyak, a melyek őt a tükörbeli kép után 
hajtják: leküzdhetetlenek. 

És épen ezért siet mostanában is folytono¬ 
san az utczán és arra a kérdésre, hogy miért 
és hová siet, ezért felel mostan is így: 

— Sietnem kell valahová . . . Várnak. 

PARLAMENTI FOTOGRÁFIÁK. 
A politika természetrajzában a fotográfia 

sohasem volt a legkisebb állat, de a jelentősége 
sokszor elefántmagasságra nő meg. A zsendülő 
közéleti karriernek nálunk az szokott az első 
fontos állomása lenni, mikor az ifjú, de min¬ 
den reményre jogosító tehetség képe díszma¬ 
gyarban, vagy Ferencz József-kabátban - - ez 
már a vérmérséklet vagy a meggyőződés 
dolga — megjelenik a helyi lap első oldalán. 
Természetesen vezérczikk övezi körül a por¬ 
trét, a mely kellőképen méltányolja a neve¬ 
zetes, de mondhatni korszakot alkotó fordu¬ 
latot, a mit a büszke tekintetű magyar a vár¬ 
megye, a város vagy esetleg a gazdasági egye¬ 
sület politikájában okozott. 

- Elhangzott a bátor szó — írták a lokális 
erkölcsök éber ellenőrei — és föllélegezve har-
sogtathatjuk, hogy van már biztos kéz, mely 
révbe tereli tévelygő hajónkat. A kisded makk 
gyorsan szökkent sudárba ! Vederemo ! 

A nevezetes beajánláson túl azután a fel¬ 
törekvő fiatal nagyságot állandóan kiséri a 
fotográfus addig a nagy napig, mikor a képei 
zárszlókon lengenek s borszagú kortesek zöld 
vagy piros tollkeretben kalapjukra tűzik. És 
minél daliásabb legényről van szó, annál sű¬ 
rűbben ostromolják képei a közbizalmat. Nagy 
Györgyről, az - - oh, oly rövid parlamenti 
pályafutású! — ifjú politikusról beszélik, hogy 
fotográfiáját rang és korkülönbség nélkül min¬ 
den vászoncseléd megkapta a kerületében. (Bi¬ 
zonyára azért is bukott meg az új választá¬ 
son, mert az idő eljár és a legszebb kurucz 

is meghízik.) De a közelmúlt sok ismert sze¬ 
replője, Ugrón Gábor, Hentaller Lajos, gróf 
Zichy Jenő és még számosan épen nem vetet¬ 
ték meg a hatáskeresésnek ezt a népszerű 
eszközét. Sőt Pichler Győző, a ki nagy ön¬ 
elégültséggel szokta mondogatni, hogy annyira 
csúnya, hogy ez már egyenesen szép, kaczér 
bőkezűséggel dedikálta boldognak-boldogtalan-
nak a fotográfiáit. 

- A ki nálam is csúnyább, az már csal! -
irta egy fényképre, a mit választási elnöke 
feleségének küldött el méla nefelejcs gyanánt 

Ilyeténképen a fotográfia régen az egyéni 
érvényesülés egyik elismert lépcsőfoka. (Ijed¬ 
ten óvakodunk minden gyöngédtelen czélzás-
tól, a mely szerint egészen kész államférfiak 
sem idegenkednek a fényképektől, még ha 
azok a külföld arczképcsarnokát díszítik is.) 
De más a politikus, ha egyedül jár a czéljai 
felé és más, ha intézménynyé tömörül a többi 
törvényhozóval. Itt egyszerre tiltó gesztussal 
inti el magától - - és főleg a többitől - - a 
fényképező masinát és tekintete méltatlankodva 
száll a mennyezet felé: 

- Nem komédiázni küldött - - szaval a 
nézése — minket a nemzet, hanem jogait meg¬ 
védeni ! 

így azután a képviselőházba ritkán is eresz¬ 
tik be a fotográfust. A kétségtelen idegenkedés 
egyik magyarázata az az elv, hogy óvatos ál-
lamférfiú sohase mutassa magát pongyolában. 
Pedig a hosszú ülések unalma alatt a legel¬ 
szántabb törvényhozó sem ülhet állandóan 
merev nyakkal, a honfibútól átlengett arczczal, 
hanem szán figyelmet a karzat hölgyeinek is 
(ha ezt gukkerrel cselekszi meg, már életve¬ 
szélyes is a fotográfia!), udvarol a miniszte¬ 
reknek, a mit szintén nem lehet méltósággal 
megcselekedni, ha ez ritkábban is árt a vá¬ 
lasztók előtt tekintélyének, sőt - - ezt pedig 
minden módon el kell kerülni - - egyszerűen 
hiányzik is a fotográfiáról, így azután a par¬ 
lament ülését utoljára a Fejérváry-kormány 
bemutatkozásakor örökítette meg a fotográfus 
lencséje. Nevezetes fölvétel volt, a mit 1904 
deczember 13-án, a híres rombolás után vet¬ 
tek fel a képviselőház üléstermében. Ez a 
szilaj emlék el is vette a Ház elnökeinek ked¬ 
vét attól, hogy vendégszeretettel nyissanak ka¬ 
put a fotográf-művészet vándorainak. A koa-
liczió alatt nem kellett kép, mert akkor ki ne 
viselte volna szivében a törvényhozók por¬ 
tréit? A nemzeti munka rendszere pedig ha¬ 
tározott ellenérzéssel viseltetett Daguerre késői 
ivadékai iránt. 

- Nem szinház a parlament! — jelentette 
ki gróf Tisza István elnök korában többször 
is az engedélyt kérő fotográfusoknak. Nem csi¬ 
nálunk mozit az országházból. 

Később történt is egy és más a Ház ülés¬ 
termében, a mi igazolta Tiszának előrelátó 
óvatosságát, hogy nem kívánt a karzatra olyan 
vendéget, a ki tapasztalatait félremagyarázha-
tatlan képekben örökítse meg. Nagy viharok 
és kegyetlen izgalmak. A parlamentből nyom¬ 

talanul elszálltak a régi, szép tradicziók s el¬ 
maradt az ellenzék is. Hónapokon át egész 
sor üres pad tátongott a baloldalról a többség 
felé, mint valami nagy szakadék, mely sötét 
és zivataros éjszakán nyílt meg s melynek 
parijáról menekül minden igazhitü lélek. Ezt 
a szomorú elhagyatottságot ki akarta volna 
megrögzíteni az utókor számára? A kormány 
tábora nem áhítozott fotográfus után, az ellen¬ 
zék pedig legfölebb népgyűléseken találkozott 
vele. 

A múlt héten azután változott a taktika 
és az egész ország érdeklődése újra a par¬ 
lament felé fordult Az ellenzék váratlanul 
megjelent a Házban s nyilt titok volt, hogy 
kedden megismétli a látogatását. A vérmes 
fantáziájú emberek már a normális parlamenti 
állapotok visszatérését látták Még néhány 
szenvedelmes összecsapás, — gondolták — vil¬ 
lámlás és dörgés és a feneketlen szakadék fe¬ 
lett lassanként megint élet lesz, ha jégkéreg 
felett támad i s . . . A háznagyi hivatal ajtaját — 
pedig annak küszöbe az utolsó hónapokban 
akár be is gyöpösödhetett — tömegestől ostro¬ 
molták meg a legszebb asszonyok, a szenzácziók 
gourmetjei és szerényen megjelent ott - - a 
fotográfus is. 

A mai számunkban közölt két felvétel bizo¬ 
nyítja, hogy nem egészen eredmény nélkül járt. 
Az egyik kép az ellenzéki folyosót mutatja, 
a melyen gróf Andrássy Gyula, Vázsonyi 
Vilmos, Szmrecsányi György, Beck Lajos, 
Lovászy Márton, Polónyi Géza, Désy Zoltán, 
Sümegi Vilmos, Juslh János és a többiek, ki¬ 
válók és kevésbbé jelesek készülődnek az ülés¬ 
terembe való bevonulásra. A másik valóságos 
csemege: a tanácskozó képviselőházat mutatja, 
melyből azonban még hiányzik az ellenzék. 
A legszélső miniszteri székben gróf Tisza Ist¬ 
ván ül, a kinek valamelyik hive bizonyára 
fontos titkokat suttog a fülébe. Háta mögött 
két paddal ül Lukács Láezló. Körülötte báró 
Dániel Ernő, Angyal József háznagy, Papp 
Géza, báró Madarassy Beck Gyula, báró Har¬ 
kányi János kereskedelemügyi miniszter, Szüllö 
Géza és az egész munkapárti tábor. Minden 
arcz várakozással teljes és Tisza vékony és 
összeszorított ajkáról is leolvasható a kérdés : 

— Mi lesz félóra múlva, ha bevonul az el¬ 
lenzék ? 

Az újságolvasó közönség tudja, mi történt 
azután. De a fotográfus már nem örökíthette 
meg az érdekes jelenetet, mikor a baloldal 
első padsorából gróf Apponyi Albert állott fel 
szólásra, vagy mikor, bús végakkord gyanánt 
bevonult az ülésterembe ismét a palotaőrség, 
mert abban a pillanatban, mikor az első ellen¬ 
zéki képviselők megjelentek az ülésteremben, 
már ott állott a háznagyi hivatal ellenőre a 
fotográfus mögött: 

— Kérem, az engedély terminusa lejárt . . . 
Nem szabad több felvételt csinálnia! 

A fotográfiák politikai jelentőségének ez volt 
a legeklatánsabb elismerése... 

Bethlen Oszkár. 

OLT-SZAKADÁT, AZ EGYETLEN SZEBENMEGYEI MAGYAR KÖZSÉG, MELY MOST AVATTA FEL ÚJ HARANGJÁT. 
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FARKAS PÁL: «A konventbiztos» ; AISCHYLOS: «Perzsák», a Nemzeti Színházban. — FÖLDES IMRE;.|«Halló», a Magyar Színházban 
FLERS és CAILLAVET: «A>öldIfrakk», a Vígszinliá iban. 

Egyhangúnak épen nem mondható a leg-
utóhbi két hét színházi élete. Csak a drámai 
színházakat tekintve s az operai és operett-
újdonságokat nem véve számításba, négy új 
darab a különböző színházakban, e mellett 
egy régi, már évek óta nem játszott darab 
felújítása, változatosságnak ennyi elég. Annak 
azonban aligha jele ez, hogy a színházaknak 
nagy a sikere. A mióta rendszerré vált, hogy 
a színházak műsorának csupa idei, új dara¬ 
bokból kell kialakulni s a múlt évekből át¬ 
hozott darabok csak elvétve szerepelnek, héza¬ 
gok kitöltéséül: a sok újdonság annyit jelent, 
hogy kevés a siker, a műsor fluktuál, nem 
tud megállapodni, egyre újabb konczokat kell 
odadobálni a népnek. A közönséget is elron¬ 
totta az újdonságok hajhászása, most már 
mindenáron újat követel; sok jó újat a világ 
drámairodalmának mai elég silány terméséből 
nem tud adni a színház, hát ad, a mit tud: 
sokfélét és selejteset. 

A változatosság megvan egyébben is : egy¬ 
más után látjuk szemünk előtt elvonulni a 
görög tragédia mythikus alakjait, a franczia 
forradalom izgatottan ágáló mellékszereplőit, 
a párisi szalonok elegancziáját, a kilenczvenes 
évek elejéről való huszár-alakok elkorcsosult 
utódjait, — szóval azt lehet mondani, a mai 
színház olyan, mint egy olcsó bazár, tömér¬ 
dek árút nyújt, lehetőleg sokfélét, hogy min¬ 
denki válogathasson benne. Csak a kényes 
Ízlésű jár rosszul, mert őt nem elégíti ki a 
bazár-árú, a tömeg-holmi, neki egyéni művé¬ 
szettel csinált dolog kell, neki többet ér egy 
egyszerű paraszt-fazekas csinálta eredeti köcsög, 
mint a legczifrább imitált sévresi porczellán. 
A mi neki való, abból kap legkevesebbet. 

Nem ennek a kényesebb ízlésnek való A kon¬ 
ventbiztos sem, Farkas Pál darabja. Látható¬ 
lag ambicziózus munka, egy minden téren 
mohó becsvágygyal, semmivel el nem riaszt¬ 
ható szívóssággal és irigylésreméltó önbiza¬ 
lommal dolgozó embernek erőfeszítése. Meg¬ 
van a darabban minden, a miből siker szo¬ 
kott származni: érdekes történelmi milieu, 
régtől fogva hatásosnak bizonyult ellentétek, 
annyi szerelem, a mennyi épen kell, józan 
egyezkedés a közönség többségének históriai 
tudomásával és aktuális felfogásával, jókora 
adag retorika és okosan elhelyezett, modern 
ízzel leöntött szentimentalizmus — és igazi 
hatás még sincs, a színpadról nem árad ki 
az a meleg fluidum, a mely a nézőteret össze¬ 
fogja egy egységbe a színpaddal, s a mely 
nélkül nincs igazi siker. 

A mai forradalmi jelszavaktól hangos, de 
alapjában a forradalmi jelszavakból kiábrán¬ 
dulni kezdő, sokféle válságoktól és küzködé-
sektől izgatott világban a békés polgár -
vagyis a szinházbajáró emberek többsége — 
epedve vágyik a békére és nyugalomra s szíve¬ 
sen látja azt a bölcseséget, a mely a forradal¬ 
makban csak az alantas emberi ösztönök fel¬ 
szabadulását s az egyesek szenvedéseit látja s 
a mely kiábrándulásba viszi a nemesebbeket, a 
forradalmi eszmék igazhivőit is. Ez a békés 
polgár még elégtételt is kaphat Farkas Pál¬ 
tól Carabos polgártárs, a Loire-menti kon¬ 
ventbiztos sorsában, a ki eleinte hittel, meg¬ 
győződéssel gázol a guillotine alatt omló vér¬ 
ben, a jakobinusok eszközeként, aztán észre¬ 
veszi fegyvertársai aljasságát, megundorodik 
tőlük s bennük a véres forradalomtól, valami 
kissé homályos, inkább banális szónoki frázi¬ 
sokkal, mint megfogható lehetőségekkel bél¬ 
lelt eszmei forradalomról ábrándozik, ennek 
nevében vezeti harczra csapatait a vendéeiek 
ellen s a diadal után megadással hajtja fejét 
a guillotine alá. Csak az kedvetleníti el a bé¬ 
kés polgárt, hogy ez a Carabos polgártárs túl¬ 
ságosan gyönge legény, még a szemét se tudja 
kinyitni magától, ehhez is egy asszonyra van 
szüksége, a mit a színpadon mond, abban 

nincs meggyőző erő, a mit tesz, abban inkább 
az iró szándéka vezeti, mint a saját belső, 
eleven ereje, - - inkább operahős, mint egy 
történelmi vagy politikai eszme viselője. Vele 
szemben pedig nem áll semmi, a mi az ő 
alakjának gyenge egyensúlyát támogatná: a 
jakobinusok olyan aljasak, hogy már érdek¬ 
telenek, a nő, a ki körül minden forog, üres 
és jelentéktelen, az arisztokrata, a ki ellen 
küzd, nálánál semmivel sem különb, egyéb 
sem látható belőle, mint hogy nem épen ro¬ 
konszenves módon presszionál egy asszonyt, — 
a néző kissé mégis sivárnak találja az egész 
ügyet s nem tud iránta szívből érdeklődni. 

A ki nem csupán a békés polgár minden¬ 
napi perspektívájából nézi a darabot, az észre¬ 
veszi azt is, hogy nincs benne igazi, kifor¬ 
rott világfelfogáson alapuló meggyőződés sem. 
Szempontjai, melyeket a forradalom nagy¬ 
szerű ténye ellen támaszt, kicsinyesek; gyű¬ 
löli a jakobinizmust, de ez a gyűlölet mintha 
valami furcsa személyi ingerültségből táplál¬ 
kozna; nem tud vele szemben igaz hittel sem 
az arisztokrata mellé állni, sem a mindkettő 
felől egyként veszélyeztetett polgár mellé, -
megkeményedett gerinczű állásfoglalás helyett 
valami ideologikus liberalizmus-félébe kompro¬ 
mittál, a melynek frázis volta azonnal ki¬ 
derülne, a mint az első cselekvés elé kellene 
állania. S a tájékozottabb néző észreveszi 
azt is, hogy a történelmi adatok körül is 
némi hibák vannak, a Vendée elleni harczok 
nem egészen úgy voltak, mint a hogy a darab 
feltüntetni látszik. S végül, hogy elkedvetle-
nedése teljes legyen, észreveszi a darab élet¬ 
telen, emelkedettség és íz nélkül való dikczió-
ját, papírból -való beszédét, a mely erősen 
emlékeztet a rossz értelemben vett politikai 
pasquillusok banalitására. 

Sajnálni kell, hogy az iró makacs ambi-
cziója és tagadhatatlan sok jó szándéka csak 
ennyi eredményt tudott elérni. Még egy kis 
lélek is kellett volna és minden jó lett volna. 

földes Imre vígjátéka, a Halló is gyökeres 
szervi hibákban szenved. Vígjáték, erősen a 
bohózatba hajló, de nincs.benne igazi jókedv, 
kissé fanyar nevetése csinált és erőszakolt, 
azért csak kevés helyen ragadós. Hiányzik be¬ 
lőle a vigjátékirónak egyik legfontosabb tulaj¬ 
donsága : hogy szeresse alakjait és mulasson 
rajtuk és hiányzik a struktúrának az az össze¬ 
tartó volta, a mely nélkül nincs komikai való¬ 
színűség s az egyes jelenetek csak úgy tar¬ 
toznak össze, mint a játszmában a kártyák; 
valami egység-f éle kikerül belőlük, de mégse 
tartoznak össze. Nem szólunk a külső való¬ 
színűségekről, melyeknek komédiában igen tá¬ 
gak a határai, ha megvan a belső, szervi való¬ 
színűség, a melyek azonban, ha ez nincs meg, 
mód nélkül összeszorulnak. Igazi vigjátékiró¬ 
nak el tudnók hinni, hogy egy huszárfőhad¬ 
nagy beleszeret a hangjáról, telefonon egy nőbe, 
a kit sohase látott, hogy mikor ez a nő va¬ 
lami ürügygyei éjfélkor betoppan hozzá, nem 
ismeri meg, mikor leleplezi magát előtte, ki¬ 
neveti, ellenben rögtön elhiszi a czimborái 
által hozzá küldött buta és közönséges or-
feumi nőnek, hogy ő a telefonos ismeretlen. 
Elhinnők a kifejlést is, sőt igen jó bohózati 
ötletnek is találhatnók az ugyanabban a szo¬ 
bában felállított mellékállomás révén való fel¬ 
ismerést, — csak épen igazi vérbeli vigjáték-
iró kellene hozzá. Földes Imre azonban, ebben 
a darabjában legalább, nem az, humora olyan, 
mint a csiklandozás: erőltetett és erőszakos, 
nincs benne semmi önkéntelenség és kedves¬ 
ség, beszédében nincs élet és elmésség. Alakjai¬ 
nak s az egész darabnak nincs sehol semmi 
gyökere: huszártisztjei csak uniformisuk révén 
huszártisztek, csak át kellene őket öltöztetni 
és ép úgy elmehetnének akár bankhivatalno¬ 
koknak, az egész történetnek nincsen saját le¬ 
vegője. Még a mit Földestől, az ügyeskezű 

színpadi technikustól elvárna az ember: jó 
szerepek sincsenek a darabban. Néhány öt¬ 
lete volt mindössze az írónak, kevés egy jó 
darabhoz, de elég ahhoz, hogy a közönség 
néhányat nevessen s nem lévén különösen az 
idei darabok szerzőitől sok jóhoz szoktatva, 
ennyivel - - úgy a hogy - - beéri. 
l A franezia dráma régi szép tradicziói néze¬ 
tűnk szerint elevenebben élnek a Flers és 
Caülavet igénytelen komédiájában, mint Bern-
stein és Bataille pretencziózus és erőszakos¬ 
kodó komoly drámájában. A míg ezek csak a 
technika fogásait hozták át a tradiczióból s 
ezt is eldurvásítva, addig amaz legalább vala¬ 
mit megőrzött - - ha kissé degenerálva is -
a franczia vigjáték lényegéből: a szeretetre¬ 
méltó, világfias elmésségből s az emberszólás 
elegáns művészetéből. A zöld frakk, Flers és 
Caillavet új darabja kissé jelentéktelen darab, 
de sok van benne az előbb említett erényekből. 
Az asszonyi kegy révén való karrier-csinálás 
örök komikumát dolgozza fel s ügyesen hasz¬ 
nálja fel az elméskedésnek azokat az alkal¬ 
mait, a melyeket különösen Parisban a nagy¬ 
közönségnek az Akadémia felé forduló csúfol-
kodó kedve nyújt. (Ez a csúfolkodás nálunk 
is megvan, de inkább csak mint a párisi min¬ 
tának olcsó utánzata, míg Parisban épen abból 
a fontosságból táplálkozik, melyet a közönség 
tudata az Akadémia kulturális és reprezen¬ 
tatív szerepének tulajdonít.) A vigjáték tető¬ 
pontja egy akadémiai ülés persiflagea: a her-
czeg felavató beszéde közben, a beszéd kéz¬ 
iratába keveredett szerelmes levélből tudja meg, 
hogy a felavatandó új akadémikus, a kit ő 
segített be a halhatatlanok kupolája alá, fele¬ 
ségének a szeretője. Parisban ez a parsiflage 
bizonyára sokkal jobban hat: nekünk túlsá¬ 
gosan ismeretlenek a párisi akadémia czeri-
móniái és túlságosan kevés a közünk hozzá¬ 
juk, semhogy megérezzük a komikumnak ezt 
az elemi erejét. De még így sem unalmas a 
dolog, a darab többi részei pedig határozot¬ 
tan mulatságosak, a mi pikantéria van ben¬ 
nük, az elég diszkrét s kellemes, okos mérték¬ 
tartás van a bohózatias helyzetekben is. Jelen¬ 
téktelen darab, de kedves, egy estére való. 

Szinte furcsa ezek után a jelentéktelenségek 
után Aischylos évezredes dübörgő páthoszá-
ról, zord és szigorú fenségéről és vasmarok¬ 
kal megragadó erejéről szólni. A Nemzeti 
Színház jóvoltából ezúttal a Perzsák-ai kap¬ 
tuk, a salamisi győzelmet ünneplő hatalmas, 
lendülettel teli diadalkiáltást. Aischylos ebben 
a darabban sajátságos, de rendkívüli művészi 
ösztönre valló leleménynyel visszájáról fogja 
meg a témát: nem a győztes görögök örömét 
mutatja be, hanem a megvert és megalázott 
perzsák rettegő gyászát s ennek mértékén mu¬ 
tatja be az athéniek győzelmének nagyságát. 
S hogy mire képes egy nagy költő megele¬ 
venítő szelleme, az itt látszik meg, jobban, 
mint bárhol másutt: az egész dolog, a miről 
a színpadon szó van, nekünk alig több, mint 
iskolai emlék, a mi életünknek jóformán semmi 
köze hozzá és mégis odaköt az érdeklődés a 
színpadhoz, meg tudja remegtetni a szivünket 
a perzsák siralma. Észrevesszük a darab foko¬ 
zódásának szinte geometriai jellemét a rebegő 
aggodalomból a hirtelen rémületen át a haját 
tépő kétségbeesésig, de ebben a fokozásban is, 
bármennyire primitív eszközű, lélek nyilvánul 
és egy művész belső feszültsége. A nemzeti 
dicsekvésnek ebben a halhatatlan remekművé¬ 
ben még ma, kétezer és egynéhány év után 
is érezzük a költő hitének, meggyőződésének, 
fenségesen emberi szenvedélyének melegségét, 
érezzük benne a lelket s ezért emberileg kö¬ 
zelebb ját hozzánk, mint akárhány modern 
darabnak raffinált, ügyeskedő, de igazi meg¬ 
győződés és lendület nélküli mesterkedése. 

Schőpflin Aladár. 

A CSÁSZÁRI FÓRUMOK RÓMÁBAN.* 
A harmadik Olaszország nagy megalapító¬ 

jának, II. Viktor Emánuelnek nemrég fölava¬ 
tott emlékműve fölszinre hozta a környék ren¬ 
dezésének kérdését. Bonyolult probléma, mert 
a hatalmas művet környező területen a régi 
Róma legszebb emlékei foglalnak helyet. 

A középkor és a barokkor, a seicento Kó¬ 
mája nem sok érzékkel bírt a város ókori em¬ 
lékei iránt. Legtöbbet ártottak azonban ezek¬ 
nek a múlt század azon évtizedei, melyek az 
örök városnak Olaszország fővárosává emelte¬ 
tését követték s kivált a nyolczvanas évek, mi¬ 
dőn az új főváros mohón növekvő építészeti 
szükségletei kíméletet és pietást nem ismerve 
rontották meg a nagyszerű régi építkezések 
harmóniáját. A Forum Eomanum megszentelt 
földjét elárasztották nem mindig válogatott és 
válogatós építkezésekké). É9 senki sem ütkö¬ 
zött meg akkor annak az építésznek czinizmu-
sán, a ki Titus termáinak romjaira, negyven 
méternyire a Colosseum bejáratától iszonyta-
tóan nagy, ötemeletes épület-monstrumot emelt. 

S igy, az ókori építészet m'ás nemes emlé¬ 
keit is benőtte a kapzsi, spekulánsok modern 
architektúrájának dudvája. 

Az olasz állam, II. Viktor Emánuel szobrá¬ 
nak elhelyezését tanulmányozva belátta, hogy 
e kérdés nemcsak építészeti, hanem egyúttal a 
latin faj lelkiismeretének kérdése is s szorosan 
összefügg a tudatos nemzeti életet élő népek 
azon törekvésével, hogy a sok életbevágó ta¬ 
nulságot rejtő múlt tükrét makulátlan tiszta¬ 
ságban tartsák a jövő megbízható fejlődése 
elé. E kötelezettség öntudatából született meg 
az olasz közoktatási minisztérium régészeti és 
művészeti osztályának, a Direzione Generálé 
per le Anlichüá e Béllé Arti-n&k azon nagy¬ 
szabású terve, mely a Viktor Emánuel-emlékmü 
környékének rendezésével kapcsolatban a csá¬ 
szári fórumok ezabaddátételét czélozza s egy¬ 
ben lehetővé teszi, hogy a modern olasz szob¬ 
rászat e leggrandiózusabb alkotása a világ leg¬ 
szebb antik keretét kapja. 

Kómának kezdetben csak egy fóruma volt, a 
ma úgynevezett Forum Romanum. Ezen ve-

* Az ilőadásai révén nálunk is Isiaert szerző) kiváló 
olasz műiörttriéoz <Js a nagy tovékcuyoégü olasz mÚ-
vészeti főfelügyelőség — a Direzione Generálé — 
osztályfőnöke. Bírjuk igéretét, hogy lapunkat rokon-
trágyú írásaival máskor is fölkeresi. Az e czikkét 
kisérő féuyképek lapunkban látnak először napvilágot. 

gezték a hivatalos funkcziókat, gyakorolták az 
igazságszolgáltatást, tartották a gyűléseket s 
beszélték meg ügyes-bajos dolgaikat a magá¬ 
nosok. Július Caesar egy másodikat emeltetett, 
melyhez idővel még 15 járult. 

A fórumok legjelentékenyebb, egyben leg¬ 
pompásabb csoportja a Fórum Komanumtól 
északkeletre feküdt, a császárok: Traján, Au-
gustus, Nerva és Vespasianus fórumai. A csá¬ 
szárság bukása után, évszázadok múltán a 
fórumok részben rombadőltek, házak és tem¬ 
plomok épültek rajtuk, vagy benőtte őket a 
fű. A Fórum Romanumból tehénlegelő lett, s 
büszke nevét a Campo Vaccino - - «tehenek 
mezeje» - - elnevezéssel cserélte föl. . . 

Caesar, Nerva és Augustus fórumait házak 
és utczák temették el. Traján fórumából csak 
a S. Mária és a S. Mária di Loreto templo¬ 
mok előtti térség maradt érintetlen. Itt-ott 
égnek meredt még egy-egy csonka oszlop, egy-
egy ütött-kopott falrészlet, vagy földre terítve 
sóhajtott valamely diadalív párkányzata, de 
maguk a fórumok eltűntek. „ 

Rafael volt talán az első, a kiben a fóru¬ 
mok s általán a régi Kóma föltámasztásának 
gondolata megfogant. Korai halála, a súlyos 
politikai események s főként a tervnek szinte 
kivihetetlenül nagyszabású volta meghiúsítot¬ 
ták a nagy művész álmát, melynek komoly 
megvalósításába csak a XIX. és XX. század 
fogott. A XVI. század közepén a Septimus 
Severus diadalíve, valamint az Antoninus és 
Faustina s a Castor és Pollux templomai kö¬ 
rül kezdett ásatások tapogatódzó kísérleteknél 
nem voltak egyebek. 1813-ban a francziák 
fölfedték a Forum Traianum és a Basilica 
Ulpia egy részét. 1828-ban a Traján fórumá¬ 
nak környékét tették szabaddá, míg 1888 és 
1890 közt az Augustus fórumán folytattak 
ásatásokat. Rendszeres, tudományosan átgon¬ 
dolt, s — a mi a fő — huzamos ásatásokat 
a fórumok közül eddig csak a Forum Roma-
numon végeztek. < 

Nerva fórumából ma már csak a Colon-
nacce-nak nevezett rom áll. 

Annál több maradt fönn Augustus fórumá¬ 
ból, melyet a Róma alapításától számított 
752-ik esztendőben a régi latin auctoroktól 
leírt nagyszerű ünnepségekkel és játékokkal 
nyitottak meg. Fönmaradtak a Favissák, me¬ 
lyekben egykor a hadi kincstárt őrizték. Főn-
maradt továbbá néhány koriritusi oszlop és 
Mars Ultor temploma, a régi Róma egyik leg¬ 

nevezetesebb és legpompásabb temploma. Ol¬ 
dalt exedrák hatalmas és jó fenntartású ma¬ 
radványai emelkednek, a falakba mélyedő fül¬ 
kékkel, melyekben egykor a legkiválóbb római 
hadvezérek bronz-szobrai foglaltak helyet. A 
régi márványpadozatok nagyrésze is megme¬ 
nekült a pusztulástól. 

A Forum Augustum romjaival vetekszenek 
nagyszerűségben a Forum Traianumnak csak¬ 
nem hetven méter átmérőjű félkörben elhe¬ 
lyezkedő maradványai. A két oldalán egy-egy 
apsissal záruló fórum hátával a Quirinál 
dombnak dűl, melyre, részben még ma is álló 
lépcsőkön lehetett feljutni. 

Kétségtelen, hogy a császári fórumok sza¬ 
baddá tételének munkája akkor lenne legtöké¬ 
letesebb, ha az idők folyamán rájuk és hozzá¬ 
juk épített házakat mind lerombolnák, ha ez¬ 
zel a pápák régi Rómájának egyik legjellegze¬ 
tesebb és legfestőibb pontját tüntetnék is eL 
Elhagyatott szűk utczák és hangtalan néma 
szegletek találkoznak itt egymással. Piszkos, 
megbámult házak, nagyrészüknek zsaluit még 
IX. Pius idejében lezárták. Egy-egy szurtos 
házban még van élet, zöldséges kofák ütöttek 
benne tanyát. A háztetőkön fű burjánzik s 
kóbor macskák kószálnak rajtuk. Bizonyára el-
jövend a fórumok teljes megtisztításának ideje 
is, a mit egyelőre pénzügyi okokon kivül fon¬ 
tos városi érdekek is késleltetnek. Az alig né¬ 
hány hete megkezdett munka a császári fóru¬ 
moknak csak legfontosabb részeit akarja új 
életre kelteni, de ez a munka is emlékezetes 
lesz a római archaeologiai ásatások történeté¬ 
ben. Nerva, Augustus és Traján fórumain dol¬ 
goznak. Fölfedik Mars Ultor templomának 
maradványait, szabaddá teszik Trajánnak, az ed¬ 
digiek szerint kitűnő föntartású exedráit, a 
Colonnacce remek oszlopait és Augustus hatal¬ 
mas fórumának nagy részét, kiássák Venus 
Genetrix templomának tiszta római tipusú 
alapjait. A fórumok jövő állapotáról Ludovico 
Pogüának itt először közölt aquarellje nyújt 
áttekinthető képet. Ki tudhatja azonban ma még, 
mennyi szobrot, mozaikot, a régi római mű¬ 
vészet mily fenséges emlékeit fogja napfényre 
hozni a nagyszabású ásatás ? A szobrok a ro¬ 
mok eleven virágai, melyekből a tudomány csá¬ 
kánya tavaszt varázsol a múlt temetőjébe. A csá-
szári fórumok alatt bizonyára sok remekmű 
várja az új élethez való jogot, hogy régi szép-' 
Bégekről regéljen a latinok kései unokáinak. 

Róma, 1913 október. Arduino Colosanti. 

RÉSZLET' JÚLIUS CAESAR FÓRUMÁRÓL. 
OSZLOPCSARNOKOS AULA AUGUSZTUS FÓRUMÁN, 
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A WITTELSBACH-TRAGÉDIA. 
L Ottó, Bajorország királya, kit most meg¬ 

fosztottak trónjától, hogy Lajos régens legyen 
helyette a király, huszonhét évvel ezelőtt lé¬ 
pett az uralkodók sorába. Az esemény, melyet 
egy világraszóló tragédia előzött meg, őt ma¬ 
gát se örömmel, se bánattal nem töltötte el. 
Az országos küldöttséget, mely elébe járult, 
jelentést tenni trónraléptéről, közömbösen és 
érzéketlenül fogadta. Mert a király őrült volt. 
Elméje már tizenöt évvel azelőtt borult el. De 
a legitimista elv tisztelete nem engedte meg 
nagybátyjának, Luitpold herczegnek, ki régens-
ként uralkodott helyette trónfoglalásának nap¬ 
jától fogva, hogy magának követelje koroná¬ 
ját. Luitpold herczeg sohasem tett erre kísér¬ 
letet. Az 18SG. év június 14-én kiadott prokla-
mácziójában világosan kijelenli, hogy a bajor 
királyság jogos örökségképpen II. Lajos testvér-
öcscsét illeti meg, őt csak a régensség, mert 
a törvényes király, gyógyíthatatlan elmebaja 
miatt akadályozva van, hogy «saját legfelsőbb 
személyében)) kormányozzon. És I. Ottó király 
e naptól fogva huszonhét évig uralkodott. Az 
országot az ő nevében kormányozták, a bíró¬ 
ságok az ő nevében mondottak ítéletet, az ő 
képére vertek pénzt Bajorországban, s a bajor 
katonák az ő nevének kezdőbetűjét hordták 
csákójukon. 

A törvényes király mind e jogáról és hatal¬ 
máról nem tudott semmit. És érzéketlenül, 
közömbösen fogadja majd fürstenriedi kas¬ 
télyában azt az országos küldöttséget, mely 
elébe járul most, jelentést tenni trónvesztésé¬ 
ről. Mert I. Ottó királynak ritkán vannak vilá¬ 
gos pillanatai. Eitkábban, mint mikor, har-
mincznyolcz éves korában, királylyá prokla-
málták. Most hatvanhatodik évét járja. Mond¬ 
ják, sokáig élhet még. Termete atlétái s arczá-
nak antik szépsége, hosszúra nőtt szakálla és 
ősz fürtjei ellenére, még ma is csodálatos. 

Mily máskép sütött a nap Fürstenried fö¬ 
lött, mikor Ottó még ifjú királyfi volt bátyjá¬ 
val, Lajos trónörökössel. A Wittelsbach grófok 
nyolczszáz év óta virágzó családjának nem 
volt még szebb hajtása, mint ők. Lajos és 
Ottó, a két ifjú herczeg, atyjuknak, II. Miksa 
királynak büszkesége, a bajor népnek reménye 
volt. A jó müncheniek nem tudtak hova lenni 
boldogságukban, mikor a szép királyfiak végig-
kocsikáztak a városon és kezükkel üdvözletet, 
csókot intettek a népnek Nagybátyjuk, az öreg 
L Lajos király, azt szokta mondani az unokái¬ 
ról : «Lajos, Luitpold fia (a mostani régens és 
leendő király) a legokosabb, Lipót (Gizella fő-
herczegnő férje és József főherczeg apósa) a 
legigazabb lelkű, Lajos (a tragikus végű II. La¬ 
jos király) a legszebb, de Ottó (az őrült király) 
a legkedvesebb közöttük.)) 

Pedig Ottó herczegen már gyermekkorában 
jelentkeztek nyomai a lelki betegségnek. Kora¬ 
szülött gyermeke volt anyjának, Mária porosz 
herczegnőnek. Két hónappal előbb jött a vi¬ 
lágra, mint várták; nyilván a forradalmi év 
eseményei miatt, melyek örök rettegéssel töl¬ 
tötték el az ifjú anya lelkét. 

Ottó herczeg, mikor felserdült, az egyetemre 
járt, de legnagyobb kedvét mégis a katonás¬ 
kodásban lelte. Szeretetremóltó, kedves fiú volt, 
de feltétlenül alárendelte magát büszke, ember¬ 
kerülő bátyja, a trónörökös szeszélyeinek. Az 
1866-iki háború kitörésekor a főhadiszállásra 
sietett. Bátor, elszánt katona volt, de jókedve 
nem hagyta el soha. Bátyja, ki II. Lajos né¬ 
ven már tizenkilenczedfél éves korától fogva 
király volt, 1870-ben, a porosz-franczia háború 
kitörésekor, ismét a harcztérre küldötte, és 
Ottó herczeget Vilmos porosz király főhadi¬ 
szállásán a vezérkar mellé osztották be. Ott 
mutatkoztak rajta először az elmebajnak és 
zavartságnak oly aggasztó jelei, hogy környe¬ 
zete és a német hadvezetőség a legkínosabb 
helyzetbe jutott miatta. Ottó herczeg levél¬ 
váltásba bocsátkozott az ellenséggel, hangosan 
követelte a békekötést s oly makacsul ragasz¬ 
kodott rögeszméjéhez, hogy a München köze¬ 
lében levő Nymphenburg kastélyba kellett szál¬ 
lítani. 

Ez időtől fogva mind sűrűbben és mind 
aggasztóbb módon jelentkeztek a téboly jelei 
az ifjú herczegen. A királyi család megszigo¬ 
rította őrizetét, mert nem akarta, hogy két¬ 

ségbeejtő állapotával megdöbbentse a nagy 
nyilvánosságot is. Nehéz volt Nymphenburg-
ban őrizni s nemsokára Schliessheim kastélyba 
vitték. II. Lajos király, francziaországi utazásá¬ 
ról hazatérve, ott látogatta meg öcscsét, kihez 
gyermek- és ifjúkorának legkedvesebb emlékei 
kötötték. Nagyon elváltozottnak találta. Ottó, 
ki egykor vidám játszópajtása volt, szótlanul 
s érzéstelenül merengett magában. A király 
ekkor vitette át Fürstenriedbe. De _ez a talál¬ 
kozás iszonyúan hatott lelkére. Ügy érezte, 
hogy Ottó sorsában a saját végzete áll előtte. 
E látogatástól fogva gyökeret vert benne az 
a hit, hogy ő sem kerülheti el, a mi Ottót 
utolérte. Zivatarban és szakadó esőben azon¬ 
túl is gyakran vitette magát a magános erdei 
úton át Fürstenriedbe, hogy megláthassa öcs¬ 
csét s tanúja lehessen annak a szörnyű rom¬ 
bolásnak, melyet a gyilkos betegség végzett 
elméjében. 

II. Lajos király megrázó sorsa eléggé isme¬ 
retes. Az orvosok kimondották róla, hogy nagy-
zási hóbortban és üldözési tébolyban szenved. 
Az állami bizottság összeült és megfosztva 
trónjától az őrült királyt, a logika szörnyű 
botlásával királylyá proklamálta az őrült trón¬ 
örököst. És Ottó herczeg Bajorország királya 
lett s uralkodott, nem tudva eszét, huszonhét 
esztendeig. —a. 

ULSTER ÉS IRLAND. 
A régi pörnek végéhez jutottunk. Az angol 

alsóház, a parlamentnek most következő ülés¬ 
szakában harmadszor is meg fogja szavazni 
az ir homerule-bilit, s a törvényjavaslatból 
törvény lesz. A király szentesíteni fogja, mert 
az alaptörvény parancsa szerint szentesítenie 
kell abban az esetben is, ha a lordok háza 
következetes marad önmagához és harmad-
izben is visszautasítja a javaslatot, mely ír-
landnak végre erős önkormányzatot és külön 
ir parlamentet ad. Ezen a kérdésen bukott 
meg eddig Angliában minden liberális kor¬ 
mány, mely czólba vette megoldását. A mos¬ 
tani Asquith-kormány két ízben már elkerülte 
a zátonyt, most pedig révbe fogja juttatni az 
ir törvényt, ha ellenfelei más kérdésben el 
nem gáncsolják. A mire alig van kilátásuk. 
Az unionisták, kiknek ereje a lordok házá¬ 
ban van, a homerule-javaslattal szemben im¬ 
már erejöket vesztették. Leszereli ellenálló 
képességüket a már említett új alaptörvény, 
melyet ellenök erőszakolt keresztül az Asquith-
kormány s mely legfeljebb két évre szorítja 
meg a lordok vétójogát. Ez a határidő pedig 
a parlamentnek mostani ülésszakában lejár. 

Az irek hát önkormányzatot és parlamentet 
kapnak. Igaz, hogy nem olyant, mint a mi¬ 
nőt Gladstone szánt nekik 1886-ban. Glad-
stonenak' ez a terve annak idején oly meg¬ 
döbbenést keltett magában a liberális tábor¬ 
ban is, hogy Chamberlain, lord Hartington, 
a későbbi Devonshire herczeg, Goshep, Bright 
és Trevelyan rögtön ellenzékbe mentek s a 
birodalom egységének védelmére megalakítot¬ 
ták az unionista pártot, mely a homerule-
javaslatot most is ellenző hatalmas unionista-
párt magva lett. 

Az unionistáknak kezdettől fogva erős segéd¬ 
csapata volt az ulsterbeliek pártja. Ir landnak 
Ulster a legelszántabb ellenfele száz évnél 
hosszabb idő óta. Holott Irland és Ulster, ez 
a két földrajzi fogalom, voltaképpen egy foga¬ 
lom. Ulster Irlandnak része és tartozéka, a 
Zöld szigetnek északkeleti csúcsát foglalja el. 
Mégis van köztük két lényeges különbség. Az 
egyik az, hogy Ulster gazdag iparűző ország¬ 
rész, népessége sűrű, a többi Irland pedig 
gyér népességű, jobbára szegény földmivelő 
proletárnép. A másik különbség az, hogy 
Ulster protestáns, a többi Irland túlnyomóan 
katholikus. Sokan azt hiszik, hogy a vallás¬ 
különbség leglényegesebb oka a két ország¬ 
rész közt levő ellentétnek. Pedig nem oka, 
csak kisérő jelensége. Másért küzd Ulster a 
kétségbeesés elszántságával az új rend ellen. 
Az unió korszakában Ulster korlátlanul ural¬ 
kodhatott. Anglia segítségével ki vihetett Ír¬ 
országban mindent, a mit csak akart, az ir 
nép túlnyomó többségének ellenére is. S most 
arról van szó, hogy az ir önkormányzattal 

vége szakadjon ez állapotnak. Arról van szó, 
hogy Ulster elveMg. eddigi kiváltságos hely¬ 
zetét s oly helyzéroe jut az új Írországban, 
a minőt saját erejéből lesz képes biztosítani 
magának. Ez sérti az ulsterbeliek büszkeségét. 
Ők, a gazdagok, az előkelők, a társadalmilag 
szervezettek, ahhoz voltak hozzászokva eddig, 
hogy lenézhették az ir sziget déli részének 
proletár népét. Aztán van még egy titkos ru¬ 
gója az ulsterbeliek nagy ellenzésének: az, 
hogy nekik nagy részük volt abban a kegyet¬ 
len elnyomásban, mely Írország túlnyomóan 
földmivelő népét proletárrá tette és Ínségbe 
döntötte. Nagy részük volt abban, hogy az ir 
nép tömegeinek elviselhetetlenné vált a nyo-
morúság s Irlandból hatvan év alatt négy 
millió ember vándorolt ki, tehát majdnem 
felerész J az ország egész népességének, mely 
1845-ben több mint nyolcz millió lelket szám¬ 
lált, most pedig alig számlál többet ötödfél 
milliónál. Ulster a megtorlástól fél most, ez 
a valóság. És ellenzését nem enyhítette a 
homerule-javaslatnak az a rendelkezése sem, 
hogy a leendő ir parlamentbe minden hu¬ 
szonhétezer választó küldhet egy képviselőt. 
Ez az ulsterbeliek javára billenti a mérleget, 
mert a sűrű népességű Ulster tartomány így 
egymaga 59 képviselőt küldhet a 146 tagból 
álló parlamentbe. 

De Ulsternek ez nem kell s az ulsteri ki¬ 
sebbség a legkétségbeesettebb harczot hirdeti 
a törvény leendő végrehajtása ellen. Ulster 
az ir parlamentről nem akar tudni semmit, 
ragaszkodik az unióhoz s továbbra is az an¬ 
gol parlamentbe akarja küldeni képviselőit. 
A mozgalom látható feje, Sir Edward Carson 
unionista képviselő, «Ulster koronázatlan ki¬ 
rálya)), a fegyveres ellenállást hirdeti abban 
az esetben, ha a homerule-javaslatból törvény 
lesz. Az ő példátlanul heves izgatásának ered¬ 
ménye az ulsterbeliek hires belfasti «szerző¬ 
dései), melynek aláírói — majdnem mind 
ulsterbeli választó — kötelezik magukat, hogy 
a mennyiben a homerule csakugyan törvénynyó 
válik, nem ismerik el a dublini ir parlamen¬ 
tet, törvényeinek nem engedelraeskednek, adót 
nem űzetnek neki. .Ulsternek magának aztán 
külön alkotmányt kiáltanak ki és külön nem¬ 
zetgyűlést szerveznek, mely addig marad ér¬ 
vényben és addig folytatja. működését, míg 
Ulster tartomány vissza nem kapja teljes pol¬ 
gárjogát a meg nem gyöngített Egyesült Ki¬ 
rályságban. 

Mostanában kétségek merültek fel, hogy az 
angol unionista ellenzék támogatni fogja-e a 
végsőkig az ulsterbeliek és Carson lázadó moz¬ 
galmát. De Bonar Lord, az unionisták vezére, 
legutóbb mondott beszédében kötötte magát 
Ulste'r követeléséhez. 0 az, ki azzal fenyegette 
meg tavaly az alsóház ülésén az Asquith-kor-
mányt, hogy szörnyű polgárháború tör ki, ha 
a kormány keresztülerőszakolja törvényjavas¬ 
latát és London utczáin meglinchelhetik azo¬ 
kat a minisztereket, kikben meg volna az a 
szomorú bátorság, hogy fegyveres erővel haj¬ 
tatnák végre a homerule-törvényt. Carson pe¬ 
dig azt hirdeti, hogy ha a homeruleból tör¬ 
vény lesz, Ulsterben fegyveres ellenállás és 
vérontás lesz a következménye. 

Úgy lesz-e? Alig. Az ulsterbeliek nem elő¬ 
ször élnek a fenyegetésnek ily eszközeivel. 
1788-ban, mikor arról volt szó, hogy az ir 
katholikusok ingatlant szerezhessenek, az ulster¬ 
beliek azt mondották, hogy felforgatják az 
államot. 1793-ban az alkotmány pusztulásá¬ 
val fenyegetődztek, ha az irek választójogot 
kapnak. Bocsássák be csak a birodalmi par¬ 
lamentbe az ir katholikusokat, - - kiáltották 
1829-ben, — s vége lesz a birodalomnak. Ha 
elválasztjuk az egyházat az államtól Írország¬ 
ban, - - mondották 1868-baji, — akkor az 
ulsterbeliek nem vértanúhalállal, hanem a 
harcz mezején pusztulnak el. Próbáljanak par¬ 
lamentet és önkormányzatot adni Írországnak, 
fenyegetődznek most, s Ulster elfordul az an¬ 
gol parlamenttől, megtagadja a dublini parla¬ 
mentet és külön alkotmányt ad magának. Ügy 
lesz-e? Majd elválik. Sok rideg önérdek hó¬ 
dolt meg már a győztes igazság előtt. És Ír¬ 
országnak a homerule-törvénynyel a történe¬ 
lem szolgáltat igazságot. 

A PELIKÁN-HÁZ, HOL EGYKOR A SZÉKESFEJÉRVÁRI SZÍNHÁZ VOLT. SZÉKESFEJÉRVÁR MOSTANI SZÍNHÁZA. 

SZÉKESFEJÉRVÁR SZÁZ ÉVES SZÍNÉSZETE. 
Székesfejérvár színészete a múlt napokban 

ért meg egy századot. Viharos száz év, — mint 
a magyar hazában minden század. Itt is több 
volt a küzdelem, mint a diadal, itt is volt 
bukás nem egy, de volt bátorság ismét újra 
kezdeni és új vereségtől aggódva munkálni egy 
boldogabb jövőért. . . 

Székesfejérvárnak vannak tradicziói sziné-
szeti múltjában is. Abban az időben, a mikor 
a széles hazában nyomtalanul elmúlandó volt 
a színészet - - itt nyúltak karja alá és itt se¬ 
gítették újra fel, itt nyert új életet, erőt, itt 
kelt arra a nehéz, rögös útra, a melynek ne¬ 
hézségeire csalóka fényt vetett a jövendő re¬ 
ménység tündöklő napja. 

Itt is német theátristák kezdik a történetet. 
Hogy a pesti színjátszó Társaság - - melynek 
a lelkes Kultsár István volt az igazgatója -
1813 októberében ellátogatott egy heti vendég¬ 
szereplésre Székesfejérvárra, olyan szállóban 
játszottak, a melyikben eddig a német múzsa 
lézengő ritterei szaggatták a kulisszát. A «Peli¬ 
kán » fogadó — az a ház, a mely még ma is 
áll a Kossuth-utczában — október 21-én vissz-
hangzott először a magyar deklamáczióktól. 
Baróti Szabó László: «Mátyás király, vagy a 
nép szeretetének jutalma* czímű néző játékot 
adták, a mely után a pesti műsor legkedvel¬ 
tebb darabjai kerültek sorra, a melyekből persze 
el nem maradhatott a Bohó Misi de Hájas . . . 
Lessing, Metastasio, Iffland és Goldoni mellett 
Baráti Szabó és Dugonics képviselték a ma¬ 
gyar drámairodalmat. 

A magyar társaság itt a régi magyarok igaz 
nemzeti lelkét találta fel a közönségben s így 
a rákövetkező esztendőben sem hagyták ma¬ 
gyar szó nélkül a Pelikán-fogadó termét s ez 
előadások - - nem különben a Balogh István 
1817. évi idénye — melynek egyetlen hírmon¬ 
dója a gyűjteményünkben őrzött legrégibb szó-
kesfejérvári szinlap — érlelik meg 1818-ban -
midőn ismét Balogék hirdetik a kultúrát itt — 

a vármegyében a gondolatot, hogy a hajlék¬ 
talanná lett pesti színészeknek otthont nyújt. 
Az 1818-tól 1826-ig a megye erkölcsi és anyagi 
'pártolása alatt működött Székesfejérvári Nem¬ 
zeti Színjátszó Társaság magában foglalta a 
magyar színészet díszét, javát. Itt volt Kan¬ 
tomé, Baloghné Tengler Erzsébet, Murányim, 
Hivatal Anikó, és itt volt Éder, Komlósy 
Ferencz, Nagy Pista, Kőszeghy, Farkas János 
és Szilágyi Pál, utóbb Rátz Pál és Rózsahegyi 
Márk. Hogy ezek mit tettek, mit dolgoztak a 
magyarságért, azt eléggé jellemzi az, hogy az 
akkori színpadi írók és fordítók legjelesebbjei 
itt voltak. Itt jelent meg legelőször a szinen a 
magyar vigjáték atyja, Kisfaludy Károly. Itt 
jelent meg közönség előtt legelőször «Hayden 
József Úr A' Teremtés nevezet alatti oratóri¬ 
umai), melyet a társulat, muzsika direktor 
Hánner úr igazgatása alatt adott elő. Itt ke¬ 
rült színre legelőször magyar nyelven Faust, 
ha nem is épen Gőthe úré, de olyan mű, mely 
egészen a hatvanas évekig fenmaradt a ma¬ 
gyar szinen. Ez a társulat játszotta Mohán, 
báró Bajzáth György parkjában az egyik leg¬ 
korábbi szabadég alatti előadást, a mikor Szi¬ 
lágyi Pál a Fejérvárott állomásozó Nostiz 
chevaúxlegers ezred egy századát és a Hiller 
gyalogezred egy zászlóalját — mint statisztákat 
csatára komandirozá... s Pest, Fehér, Zala, 
Veszprém, Komárom, Győr, Somogy, Tolna 
nemes urait és dámáit gyönyörükben tapsra 
ragadá. 

De e fényes színtársulatot is elérte a vég¬ 
zet ; a vármegye kimondta a szót, hogy -
elég! Megjárták Pozsonyt, de e vállalkozás 
nem sikerült úgy, mint az 1819 szeptemberi 
budai és pesti, a mikor a nagyhírű német szí¬ 
nészeket fefőzték és feledhetetlenekké lettek. 
Pozsonyban bizony siralmas végük le t t . . . 

Már 1827-től kezdve Székesfejérvár ismét a 
vándorszínészeié. Jöttek-mentek a társulatok 
sőt néha: jöttek — szöktek... E társulatok 
közül a legnagyobb jelentőséggel a Szabó Jó¬ 
zsef és Török Benjámin igazgatása alatt álló 

birt. Ezek 1842 október 16-tól 1H43 január 
9-éig voltak Székesfejérvárott. A vidék egyik 
legkitűnőbb társasága volt, a melynek tagjai 
között volt egy, a kinek neve a világ szellem¬ 
óriásai között, ott is az első sorban áll: Petőfi 
(szinpadi nevén Borostyán Sándor). Petőfi ván-
dorszinészkedésének egyetlen emléke a gyűjte¬ 
ményünkben őrzött Játékszini Zsebkönyv, Fe¬ 
kete Somától. 

Petőfi is ott játszott a «Pelikán» fogadó 
szállójában, és ott lakott a fogadó mögött a 
kanonokok utczájának a sarkán, abban a szo-
bácskában, a melyiknek két ablaka a kaputól 
jobbra látható. Kedves udvara ma is olyan 
hangulatos, mint annak idején lehetett. 

Petőfi színészete — tudvalevő dolog — nem 
jelentős. De ő monda: «Nem oly bolond a ter¬ 
mészet, hogy hiába teremtsen erőket...» akkor 
még azt hitte, hogy ő a deszkákon lesz «erő». 
Megsegített minket a Gondviselés és ő — nem 
ott volt erő. 

A vándortársulatok itt-ott jelentős alakokat 
hoznak a koronázó városba. Itt lép házasságra 
például a nagy Lendvay, a bűbájos Hivatal 
Anikóval... Itt lépett először színpadra Jászai 
Mari, itt énekelt Füredi Mihály, itt szerepelt 
Miklósy Gábor, Molnár György, meg a hires 
Kocsisovszky Borcsa s ezek után fellépett itt 
a magyar színészetnek csaknem minden szá¬ 
mottevő tagja, akár mint szinésztag, akár mint 
vendég. 

A Pelikán 1872 augusztus 30-ig volt Székes¬ 
fejérvár színháza. E napon - - összeomlott. 
Ekkor már épült az állandó színház, a melyet 
a város lelkes polgársága egy sziwel-lélekkel 
teremtett meg. 

Az új - - akkor pompás — szinház 1874 
augusztus 22-én nagy ünnepélyességgel meg¬ 
nyílt: e napon Bánk-Bán (Jókainéval, Nagy 
Imrével, Feletivei, Nádaival, Szigeti Imrével, 
Komáromy Alajossal) ment s előtte Jókai 
prológját szavalta Jókainé. 

Reza Dezső. 
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BOBOSTYÁN SÁNDOR NÉV ALATT. 
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A MI URUNK. 
Begénv. (Folytatás.) 

Irta GRAZIA DELEDDA. 

- Nem, nem, én nem mehetek el a maestra 
házába, mert ha az emberek meglátják, hogy 
oda megyek, mindjárt újabb szóbeszéd lesz 
ebből. Inkább hívd ide te nekem. Megvárom az 
udvarban. 

Bement, leült a pitvar árnyékában és sokáig 
várt. Végre megjelent a maestra, alakja magas 
volt, arcza napbarnított és verejtéktől gyön¬ 
gyöző. De nyugodt volt és ünnepiesen komoly. 
A férfit a nyári madárijesztőkre emlékeztette, 
a melyekkel gyerekkorában rémítgették, csak 
hogy ne menjen a napra: az óriási sarlóval és 
vasvillával fölfegyverzett Szűrős nénire és Tü¬ 
zes nénire. 

A maestra leült mellé a pitvar padkájára és 
ő, zavarában nem talált szavakat, hogy elkezdje 
a beszélgetést. Meggörbülve, kezét térdei közé 
szorítva, úgy meredt a földre és olyan volt, 
mint valami bűnös, a ki várja, hogy fejére ol¬ 
vassák a vádat, mialatt az asszony szinte gyű¬ 
lölettel teljes tekintettel nézett reá. 

- Nos, hát mire gondolunk? - - kérdezte 
hangosan Saju-asszony. - Predichedda azt 
mondta, hogy vársz engem. 

- Igen, téged vártalak. Már két órája, hogy 
itt ülök — felelte halkan. — Arra akarlak kérni, 
hogy hagyd békében Sebastianát. Tudom, hogy 
kínzód és sanyargatod. Tudom, hogy az embe¬ 
rek mái- beszélnek is róla. Én néhány nap 
múlva elmegyek innen . . . messzire . . . 

Te elmégy innen? Ezt akartad nekem 
mondani ? Hát jól teszed, igen ! Kedves Predu 
Mária Dejana — mondta azon az ünnepies-
kedő hangon, a melynek a «maestra» nevet 
köszönhette — figyelj rám. Én mindeddig nem 
bántottalak téged semmivel, mert az én szivem 
asszonyi szív, anyai szív. De ha te nem teszel 
le erről a gondolatról, ha te úgy viselkedel, 
mint azok a katonák, a kik inkább lesznek 
katonaszökevényekké, semmint hogy kötelessé¬ 
güket teljesítsék, hát akkor, édes lelkem, én is 
másképen fogok elbánni veled. Láttad már, 
hogy mennyire elveszítem a fejem, ha dühbe 
hoznak? Ez csak egyszer, vagy kétszer történik 
meg velem hosszú évek alatt, de akkor aztán.. . 
jaj nekünk! Akkor én se nem látok, se nem 
hallok és úgy cselekszem, a hogy Jézus Urunk 
tette a templomban: előveszek egy korbácsot 
és végigverek azon, a k i . . . 

- De jó asszony - - mondta a férfi édeské¬ 
sen — te azt mondtad, hogy érdeklődni fogsz 
irántam. Hát megtetted ezt? 

— Épen azért mert megtettem, éreztem irán¬ 
tad szánalmat és részvétet. Azt gondoltam: ezt 
az embert nem szabad megint a törvény kezére 
adni. 

— Megmondták néked az igazat? - - kér¬ 
dezte gúnyosan és csökönyösséggel a férfi. -
Megmondták neked, hogy milyen gazdag és 
előkelő nemes vagyok én ? Hát most majd be¬ 
szélek én . . . . Nem szégyeled magad egy ilyen 
emberhez adni a lányodat, a milyen én vagyok ? 
Te, a mint látom, erőnek erejével férjhez aka¬ 
rod adni Sebastianát. Azt is mondták nekem, 
hogy pénzed is volna. Miért nem keresel hát 
más férjet neki? 

— Ne beszélj ilyen butaságokat. Sebastiana 
szegény lány. Ha nekem pénzem lett volna, hát 
nem teszem ki a világ minden veszedelmének 
azzal, hogy egy olyan nőszemélylyel engedem 
együtt szolgálni, mint a milyen Marieléne. Mi 
szegények vagyunk, igen és te ezért akarsz 
tréfát űzni belőlünk. Ha igazán lett volaa pén¬ 
zünk, te nem hagynád magad így kéretni. . . 
És most tönkre van téve a lányom, örökre 
tönkre van téve! 

— Mossiu Perro majd segítségére siet -
mondta a férfi. 

Az asszony erősen ránézett, mintha azt akarná 
kérdezni, hogy talán megbolondult-e? 

— Mit akarsz ezzel mondani? Talán csak 
nem merészeled még meg is gyanúsítani, mert 
akkor aztán igazán elönt engem a méreg, tudod! 
Perro bizonyosan segítségére volna Sebastianá-
nak, de nem olyasformán, a hogy azt te hiszed! 

— Én nem hiszek semmit. De azért. . . 
Kiegyenesedett és tenyerével ütögetni kezdte 

a térdét. 

- De azért — mondta haragosan — ha el¬ 
venném a lányodat, hát az volna az első kikö¬ 
tésem, hogy ha a «gazda» valaha is közeledni 
merne hozzánk, hát ki kellene adni örökre az 
útját. 

- Nagyon helyes! - - kiáltotta a maestra 
elégedetten. 

A férfi megint Összegörnyedt, mintha le lenne 
győzve. 

— Jó asszony . , . gondold meg jól! Ne tedd 
tönkre a lányodat ázzál, hogy feleségül adod 
.egy olyan emberhez, a ki semmire sem jó, mint 
a milyen én vagyok. Keress számára más férjet, 
még egyszer is mondom ! 

- Azért hivattál, hogy tréfát űzzél belőlem? 
Ez már mégis sok égj kicsit! Ide figyelj, elég 
volt a sok szószaporításból: nagy a meleg és 
ilyenkor árt a harag. Én is azt mondom neked: 
fontold meg jól! Ha egy héten belül nem ka¬ 
pok tőled választ, hát tudom majd, hogy mit 
tegyek én magam! 

- Egy héten belül ? Jó, legyen: egy héten 
belül választ kapsz tőlem. 

A maestra most ezt mondta : 
- A szülővárosod polgármesterének írtam 

felvilágosításokért, ő nála érdeklődtem irántad 
és meg vagyok elégedve a válaszszal. Az a sze¬ 
rencsétlenség, a mi veled megesett, mindenkivel 
megeshet. A szived azért egész jó szív, becsü-
tes vagy, nem vagy csavargó, sem tolvaj. Fatál 
vagy és a te eszeddel még jó állást is szerez¬ 
hetsz magadnak . . . 

- Igen — vágott közbe keserű gúnynyal a 
férfi — még földet is szerezhetek magamnak : 
a temetőben. 

- Az a földecske kijár mindnyájunknak, 
Predu Mária Deja! Hagyjuk hát a földeket 
azoknak, a kiknek van és érjük be kevesebbel. 
Van házunk, van erős karunk, hogy dolgoz¬ 
zunk; szegények vagyunk, de becsületesek . . . 

Úgy beszélt az asszony, mintha már meg is 
lenne kötve ez a házasság, mialatt megvető 
mosoly suhant át Predu Mária Dejana arczán. 
Ott maradt az udvarban, a míg Predichedda 
visszajött, a kinek azt mondta, hogy megpró¬ 
bálta Sebastiana érdekében szót szólni, de ered¬ 
ményt nem ért el. 

— A maestra erőnek erejével azt akarja, 
hogy feleségül vegyem a lányát. Tudod, vagy 
nagyon kétségbeesettnek kell lennie, vagy valami 
bűzlik ottan. De én nem vagyok olyan buta, 
ha szerencsétlen is vagyok, de nem leszek tök¬ 
kel ütött. Tudod mit fogok csinálni ? Elszököm. 
Te mindenesetre tanúskodhatsz mellettem . . . 

Predichedda a szeme közé nevetett. Nem 
azért, mintha nehezére esett volna ((tanúskodni 
mellette», mert ő nem félt a komisszáriustól 
és a járásbirótól sem, de azért nevetett, mert 
Predu Mária Dejana azt mondta, hogy nem 
lesz tökkel ütött és a mellett ő, a koldusszegény 
kéregháncsoló napszámos, még vonakodik fele¬ 
ségül venni egy olyan lányt, mint a milyen 
Sebastiana. 

- Akar valamit enni ? Még maradt miegy¬ 
más, jöjjön . . . Vagy inna legalább? 

Éhes is volt, szomjas is volt, de azért vissza¬ 
utasította mindkettőt. Azzal a komor, alatto¬ 
mos gondolattal, a mit fejében forgatott, nem 
tartotta összeegyeztethetőnek, de egyenest aljas¬ 
ságnak tartotta volna, hogy Antonio Moro há¬ 
zában megegye annak kenyerét és megigya an¬ 
nak borát. . . 

Visszament a hegyekbe és lefeküdt a Moroék 
erdőcskéjében a sziklák között, egy kis magas¬ 
laton, a honnan elláthatott Oliena völgyébe. 
Úgy rémlett előtte, mintha látná Antonio Mo-
rót, kis sötétpej lován, a mely álmosan üget 
a tenger felé, Dorgali irányában, íme, már háta 
mögött is hagyta a Sa Bardia-hegyét és most 
átvág az erdőn. Ha meg is látja a tűzvész füst¬ 
felhőit, a melyek már napok óta emésztik Go-
ceano erdeit és az Orgosolo-hegyeket, hát sz 
föl sem fog már tűnni neki. 

— Én pedig elmegyek innen és ha majd 
jönnek, hogy engem gyötörjenek, azt fogom 
mondani, hogy a maestra Saju üldözései elől 
szöktem meg . . . 

Aludt egész naplementéig és zavaros, lidércz-
nyomásos volt az álma. A mikor fölébredt, 
még sokáig mozdulatlanul fekve maradt és úgy 
nézte a távoli tüzek sápadt-kék és rőtes füstjeit, 
a melyek f oly tön-f oly vast az ég felé szálltak 
és tüzes-izzó felhővel borították el a látóhatárt. 

Az egész horizont kéken izzó füstben állott 
és mintha óriási máglyák lobogtak volna a 
távolban. A nap mint véres aranykorong bukott 
le a füstbe és olyan volt, mintha el akarna 
aludni, hogy soha többé vissza ne térjen, mi¬ 
után már elárasztotta minden melegével és fé¬ 
nyével az izzó földet. És az egész hegy olyan 
volt, mint egy nagy halom hamu és parázs; 
a hegyormok sárgás füvei alatt vörösen-rőtesen 
ragyogtak a sziklák és itt-ott, a leperzselt terü¬ 
letek egyes sávjai között, a hol a tüzet még 
idejekorán elfojtották, úgy állottak a megfeke-
tedett, meztelen és görcsös fatörzsek, mint ör¬ 
dögi alakok és a masztikszfa-erdőkben a fák, a 
melyek megőrizték még leveleiket, mintha vér¬ 
rel és rozsdával lettek volna elborítva . . . 

Egyedül a fülesbaglyok panaszos huhogása 
törte meg e mélységes és tragikus csöndet. 

Predu Mária, nem messze, egy szikla-csopor¬ 
tot pillantott meg, a melynek csúcsai likacso-
sok voltak és úgy rémlett előtte, mintha ezek 
a kis üregek, a melyeken átragyogott az égbolt 
fénye, csupa reája szögeződő szemek volnának. 

Ezerszer is elmondta már magának, hogy az 
a bűn, a melyet elkövetni készül, senkinek sem 
fog kárt okozni. De ugyanekkor mindég borza¬ 
dással gondolt azokra a madarakra, a melyek 
ott pusztulnának a tűzvészben és a baglyok 
huhogását máris halottas éneknek hallotta. 

Végre mégis csak felült, meggyujtott egy 
gyújtót és egy pillanatig az ujjai között tartotta. 
A levegő olyan csöndes-nyugodt volt, hogy a 
kis lángocska meg se libbent. Az égő gyújtót 
most eldobta a száraz fűbe és így gondolkozott. 

- Ha elalszik, hát ez annak jele, hogy Is¬ 
ten nem akarja! 

Aggodalmasan várt. Kezdetben úgy látszott, 
hogy a gyújtó mintha máris elaludt volna. De 
egyszerre mintha valami nagy aranyos levél 
emelkedett volna ki a száraz fűből és halk sis¬ 
tergést hallott, a mely egyre erősbödött és 
szinte vidám lett. És hirtelen, mintha a fű és 
az avar, de meg a száraz kis cserjés is csak 
egy jelre várt volna, hogy aztán lángokba bo¬ 
ruljon, • - a hegygerincz jó nagy részén egy¬ 
szerre föllángolt a tűz. 

A férfi fölállt és egész testében reszketve, 
elsietett, mintha attól félt volna, hogy a tűz 
üldözni fogja. A száraz levelek ropogását a 
lábai alatt, a lángok sistergő-serczenésének hal¬ 
lotta és egy ledöntött fatörzsben alvó embert 
vélt látni. 

A mikor a telepet elérte, már este volt. A fák 
között sötét violaszinben, tompán világított át 
az égbolt és minden tárgy különös formát vett 
föl, szinte átváltozott és átalakoskodott, mint 
a hogy az éjszakai álmokban is átalakul min¬ 
den. Az erdei nagy magánosságban kórusban 
énekeltek valahol és ez az ének itt most a szám-
üzöttek dalának tetszett. A félhomályban a le-
háncsolt fák vöröseknek látszottak, mintha vér¬ 
ben fürödnének. A tisztáson tűz lobogott és a 
sötét emberi alakok úgy jártak-keltek a lángok 
fényénél, mint tánczoló árnyékok. 

Predu Mária Dejana mindent vörösnek látott. 
A kunyhója előtt lefeküdt és lehunyta a szemét, 
de mint azon az estén, a mikor Nuoroba meg¬ 
érkezett, rémes, kísérteties alakokat látott tán-
czolni maga körül. Úgy rémlett előtte, mintha 
a tűz már a «telepig» nyomult volna és szinte 
hallotta a lángok sziszegését, az emberek ordí-
tozását és a baglyok huhogását. A megpörkölt 
falevelekkel madártollak és szikladarabok hul¬ 
lanak reá és a sziklák megrepedeznek és az 
egész égboltot valami rőtes hamu-felhő borítja. 

Egyszerre kiáltás ébresztette föl tompa álmá¬ 
ból: fölnyitotta a szemét, de semmit sem látott. 
A napszámosok már aludtak, a telepen csön-
desség volt és a csillagok tündököltek a sötét 
égbolton. 

Szeretett volna fölkelni és fölmászni egész 
addig a sziklás emelkedésig, hogy lássa, mi 
történik a kerítés mögött. De nem mert még 
csak megmozdulni sem. Az órák multak, köny-
nyed északnyugati szél üdítette föl a levegőt 
és megsusogtatta az erdőt. De hirtelen valami 
izzó, forró lehelet-félét érzett arczába csapni 
Predu Mária Dejana és ezt titokzatos figyelmez¬ 
tetésnek vélte. Fölállt és széjjelnézett. 

Füstöt látott fölszállni az ég felé, a mely 
úgy terjengett, mint köd őszi éjszakákon. Érezte 
az elpörkölt falevelek szagát és szinte gyerekes 
rémület lett úrrá a lelkén. Kiáltozni kezdett: 

. Tűz van ! Tűz van! 
Egy pillanat alatt talpon voltak a munkások. 

Annélkül, hogy csak egy hiábavaló szót is el¬ 
vesztegettek volna, rohantak faágakat és gályá¬ 
kat törni, hogy azokat korbácsok gyanánt hasz¬ 
nálják «a lángok megfékezésére)) és hogy így 
elfojtsák a tüzet. 

Predu Mária Dejana meg se mozdult, mintha 
megkövült volna a rémülettől. Látta Áldó Brú¬ 
nót, a ki átfutott a tisztáson és hallotta a tá¬ 
voli hangokat és kiáltásokat: A füst egyre vörö¬ 
sebben szállott fölfelé és nemsokára már a tűz¬ 
vész lángjai bevilágították az eget és az erdőt 
és minden fantasztikusnak, rémítőnek látszott: 
a sziklák izzó vastömböknek tetszettek, az er¬ 
dőbe pedig tüzes, izzó levél-eső és szikra-zápor 
hullott. Most föltűnt Lorenzo alakja is. Sápadt 
volt és álmos. Körülnézett, ásított egyet és 
megkérdezte, hogy mi történt. 

— Nem látod? Virágok hullanak itt talán? — 
kérdezte Predu Mária Dejana és az izzó-levél 
esőre mutatott. — Most, ugye örülnél, ha a tűz 
idáig is elterjedne és elégetné a te lelkedet is ! 

- Az már elégett! — felelte Lbrenzo és 
még egyet ásított. 

-K 
Egész éjjel égett a tűzvész és eltartott még 

a következő nap jó részén is. Nuoroból sok 
paraszt, de meg erdőkerülő is jött föl a telepre 
és azoknak segítségével sikerült a munkások¬ 
nak útját állni a tűz tovább terjedésének, a 
mennyiben a Moroék erdejének közelében le-
döntötték a fákat és megkopasztották lombjaik¬ 
tól és ugyanakkor földet és követ hánytak az 
.égő törzsekre. A látvány félelmetes és grandió¬ 
zus volt. A tűzvész fantasztikus rőtes fényében 
olyanok voltak a fekete és vörös emberek, mint 
kis ördögök, a kik a helyett, hogy eloltanák, 
inkább még szítanák a tüzet. 

Hajnalra elült a szél és az ég teljesen bebo¬ 
rult, mintha a tűzvész füstjéből csupa felhő lett 
volna. A csöndes idő kedvezett az oltásnak és 
Predu Mária Dejana ebben az isteni irgalmas-
ság jelét látta. Minthogy a Moroék erdejének 
jó része még megmenthetőnek látszott, arra 
gondolt, hogy ezért talán nem is adják majd 
neki oda a bankó másik felét, de nem is érzett 
semmi kedvet ahhoz, hogy most odamenjen és 
azt követelje. 

Tompa levertség lett úrrá rajta. És úgy vélte, 
hogy egy erdőkerülő, a mint elment mellette, 
gúnyosan és gyanakodva nézett volna végig 
rajta. 

Dél felé, a mikor a tüzet már majdnem hogy 
elfojtották, megérkezett a vállalkozó. Komor és 
haragos volt az arcza. Kihallgatta a munkáso¬ 
kat, ordítozott és bömbölt és mintha valami 
vizsgálatfélét indított volna ott, rögtön, a hely¬ 
színén. De ez semmiféle eredményre sem ve¬ 
zetett. 

Estefelé Predu Mária Dejana megkapta Lo-
renzótól a bankó másik felét és a pénzt elrej¬ 
tette egy fa üregében,- arra gondolva, hogy 
mennél előbb csak lehetséges, kereket old on¬ 
nan. Hogy hová fog menni, azt még nem tudta. 
De ingerelte, csábította, a hiúságát legyezgette 
az a gondolat, hogy hazamenjen a szülőföld¬ 
jére, ott valami kis üzlethez fogjon és legalább 

a földijeinek szemében rehabilitálja magát va¬ 
lahogyan. Hogy gyanút ne ébresszen a dolog, 
egy ideig még várna tervének keresztül vitelé¬ 
vel és akkor is csak kicsiben kezdené el az 
üzletet. 

De nemsokára új érzések kezdték nyugtala¬ 
nítani. A tűzvész után való éjszakán fölijedt 
álmából, mert mintha rémült kiáltozást hallott 
volna. Fölkelt és figyelni kezdett. De körös¬ 
körül csöndesség uralkodott és csak a lehulló 
vizcsöppek zaját lehetett hallani, a melyek a 
nedves fákról peregtek alá. A fészerben aludtak 
a munkások és olyan szagot terjesztettek, mint 
a milyen a megperzselt emberi testeké. 

Nem tudott többé elaludni és valami külö¬ 
nös félelmet érzett. Antonio Moro gyanút fog¬ 
hatott és már a következő pillanatban is meg¬ 
jelenhet. 

De Antonio Moro csak nem jött. Hanem e 
helyett egy ökörhajcsár különös hírt hozott 
számára Antonio Morcról. Az unokatestvérei 
őt gyanúsítják, sőt vádolják is azzal, hogy föl-
gyujtotta az erdejüket, csak azért, hogy nekik 
bosszúságot okozzon. A biró már be is idéz¬ 
tette őt, Antonio Morot, de nem lehet meg¬ 
találni. 

Predu Mária Dejana,most új, biztosabb rej¬ 
tekhelyet ment keresni, a hol eldughatná a 
pénzét. És minduntalan körülnézett, hogy nem 
látja-e valahol egykori fegyencztársát és nem 
tudta, utazzon-e el most rögtön, vagy várja-e 
meg, a míg a gyanút egészen elejtik. 

De a gyanút csak nem ejtették el. Az erdő¬ 
kerülők átkutattak minden kunyhót, hosszasan 
kihallgatták a napszámosokat és Predu Mária 
Dejanat is kivallatták, hogy összeköttetésben 
állott-e Antonio Moroval és nem tudja-e, hogy 
hol bujkál most, és hogy képesnek tartja-e 
ilyen bűntényre, a milyennel gyanúsítják. 

A mikor az erdőkerülők elmentek, valóságos 
düh-roham fogta el. Elment a kantinba és egy 
pohárka pálinkát kért. 

- Láttad? — mondta Lorenzóhoz. —- Most 
már kezdődnek a bajok. De remélem, hogy 
meg fogtok engem védelmezni. Eemélem! 

- Csak reméld! — mondta a raktáros gú¬ 
nyos nyugalommal. 

Predu Mária Dejana most az öklével kezdte 
ütögetni az asztalt. 

— Ne beszélj így, te! Én el akartam innen 
menni, emlékezz csak vissza, mert itt nem él 
az ember, itt megdöglik! Most hát mégis itt 
kell maradnom. Hát jó. És ti, nemcsak hogy 
meg fogtok védeni engem, de még föl is emeli¬ 
tek a béremet! És Áldó Brúnó, az is . . . 

A munkafelügyelő ebben a pillanatban meg¬ 
jelent és fojtott hangon mondta: 

- Tedd meg nekem azt a szívességet és ne 
kiabálj. Mit akarsz? 

Lorenzo, a ki szép nyugodtan egy csomagot 
kötözött össze, fölemelte a fejét és így szólt: 

— Előléptetést akar és béremelést! 
- Ha maradni akarsz . . . 

Ebben a pillanatban eszébe jutott Dejananak 
Antonio Moro egyik mondása: 

((Egyetlen fenyegető szóval többet érsz el, 
mint ezer könyörgéssel.» 

- Ha maradni akarok! Még akkor is, ha te 

az ellenkezőjét is szeretnéd! Nagyon sajnállak, 
de itt kell maradnom . . . 

- Fölösleges kiabálnod, — mondta Áldó 
Brúnó elgondolkozva. - - A mi megtörtént, az 
megtörtént. De te, Lorenzo, ne tréfálj és ne 
vedd olyan könnyen a dolgokat. Neked támadt 
először ez a pokoli gondolatod. Én, emlékezz 
csak, ellene voltam. Most hát csak arra figyel¬ 
meztetlek: a gyanú legelőször is ránk tere¬ 
lődhet . . . 

Lorenzo megmérte a csomagot. A mérleg 
fölé hajolt, hogy a súlyt leolvassa és gúnyosan 
mondta: 

- Oh, igen, az már igaz! Te talpig becsüle¬ 
tes ember vágj', igazi galantuomo, akárcsak a 
gazdád! 

;— Most azt fogod mondani, hogy ő bujto-
gatott föl téged! 

- Hát ki adta a pénzt? - - kiáltotta most 
Predu Mária Dejana, hol az egyikre, hol a 
másikra nézve. 

- Hallgass ide — mondta Áldó Brúnó -
jobb, ha mindent megtudsz, ő (és itt ,Lor<en-
zora mutatott) kötelezte magát Perroval szem¬ 
ben, hogy megszerzi neki a Moroék erdejét, 
mielőtt még az irtást ezen az oldalon befejez¬ 
zük. Ha sikerül neki, kap ezerötszáz lírát. . . 

Lorenzo fölemelte a csomagot, mintha feléje 
akarta volna hajítani. De aztán hirtelen vissza¬ 
tette és megvetően mondta : 

- Kerítő! 
Áldó Brúnó pedig folytatta: . 
— Most lemegyek Nuoroba és beszélek Perro¬ 

val. Ha sikerül és okom lesz rá, hát figyelmez¬ 
tetlek benneteket, hogy tüstént elbocsájtalak 
mindkettőtöket. 

Úgy beszélt, mintha ő volna a gazda. És 
Predu Mária Dejana meg se mukkant. Mit is 
szólhatott volna ? Az ő bátorsága és rátartisága 
eltörpült a munkafelügyelő vakmerőségével és 
arczátlanságával szemben. 

* 
A vállalkozó okosabb volt, mint Áldó Brúnó 

és nem engedte elbocsájtani a két férfit. A vizs¬ 
gálat megindult, hogy gyujtogatás történt-e vagy 
sem és minden munkást meg napszámost be¬ 
idéztek a bíróhoz. Augusztus elején, egy regge¬ 
len, Predu Mária Dejananak is le kellett men¬ 
nie Nuoroba, hogy a biró előtt megjelenjék. 

Komor sejtések kínozták, a mint elindult. 
Egészen egyedül maradottnak, mindenkitől el¬ 
hagyatottnak érezte magát, mintha már eleve¬ 
nen el volna temetve egy romhalmaz alá és 
minden erőlködése, hogy kiszabadítsa magát, 
nemcsak hogy nem sikerül, de mindég avval 
végződik, hogy még jobban eltemetik a romok. 

Mialatt az ösvényen left'lé haladt a hegyek¬ 
ből, találkozott néhány asszonynyal, a kik Ort-
hobene kis templomocskájába igyekeztek, misére. 
Jóformán valamennyi öreg volt már és hall¬ 
gatagon, magukban imádkozva, mendegéltek. 
Ó rájuk se ügyelt, de az ösvény utolsó forduló¬ 
jánál, kellemetlenül meglepődve, egyszerre csak 
megállt: a maestra Saju jött fölfelé az ösvé¬ 
nyen, hatalmas' és impozáns alakjával ebben 
az ünnepies csöndességben, fekete fejkendőjé¬ 
nek csücskeit vállára borítva, kezében a rózsa¬ 
füzérrel. (Folytatása következik.) 

nnuilij Ottó fölvételei. 

DEAUCOURT FRANCZIA AVIATIKUS BUDAPESTRE ÉRKEZÉSEKOR, A RÁKOSI 
REPÜLŐTÉREN. 

DEAUCOURT FRANCZIA AVIATJKUS ÉS ÚTITÁRSA, ROUX TOVÁBB INDULNAK 
ARAD FELÉ. 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Székelj albumunk, melyre már a múlt héten 

felhívtuk olvasóink figyelmét, már az első híradás 
révén is általános érdeklődést kelt. A többfelől 
hozzánk intézett kérdezősködésre ismételjük, hogy 
az album kiállítás dolgában is oly művészi értékű 
lesz, hogy párját ritkítja a magyar könyvpiaczon. 
Ezúttal nem album-szerüen összeállított közlemé¬ 
nyeket adunk, hanem egységes -művet, a melynek 
értéke maradandó, a melyet a magyar családok 
szeretettel fognak fogadni és szeretettel fognak 
őrizni otthonuk legszebb tárgyai között. Gondos, 
finom Ízlésű választékban egy pompás kép-soroza¬ 
tot adunk: egyik legnagyobb magyar művészünk, 
Székely Bertalan festményeinek szinéi-javát, azt, 
a mi e fényes alkotó tehetség életének munkájá¬ 
ból legszebb és a mi legerősebb bizonysága ma¬ 
rad a magyar művészi szellemnek. Egy kis galé¬ 
ria; tiz Székely-kép a lehető legfinomabb színes 
reprodukczióban, a mely az eredeti színeinek tel¬ 
jes gazdagságával, mély érzésből fogant árnyala¬ 
tainak minden szépségével hat. A kiválogatásnál 
ügyeltünk arra, hogy Székely Bertalan művészete 
minden oldaláról képviselve légyen a gyűjtemény¬ 
ben és mindegyik a legjellemzőbb és legteljesebb 
sikerű alkotásokkal .Meglesz gyűjteményünknek a 
maga nem mindennapi műtörténeti értéke is, mert 
Székely Bertalan művészete még eddig nem volt 
a nagyközönségnek ily gyűjteményes kiadványban 
bemutatva s így ezzel a mi karácsonyi ajándé¬ 
kunkkal fogja egyike legnagyobb festőinknek el¬ 
foglalni a maga helyét a közönség tudatában és a 
műtörténeti irodalomban. Örömmel jelentjük be 
már most olvasóinknak, hogy e gyűjteményt sike¬ 
rült mondhatni várakozásunkon felüli szépségben 
összeállítani. A képek sorozatához kiváló művészeti 
írónk, Gerö Ödön irt bevezető tanulmányt, a mely 
Székely Bertalan művészetének méltó összefogla¬ 
lása. A Székely-album könyvárusi forgalomba is 
fog kerülni s az ára jelentékenyen több lesz, mint 
eddigi karácsonyi albumainké. Lapunk előfize¬ 
tői — az újévkor belépő új előfizetők is — mint 

az eddigi albumokat, ezt az ideit Í8 ingyen fogják 
kapni. 

A magyar dráma fejlődése. A kolozsvári nem¬ 
zeti színház a múlt évben drámatörténeti cziklust 
rendezett, a melynek során előadták a magyar 
dráma fejlődésében nyomot jelző drámaírók jel¬ 
lemző műveit, azokat a darabokat, melyek belső 
értékük vagy irodalomtörténeti jelentőségük révén 
ma is figyelemreméltók nemcsak a kutató, szak¬ 
ember, hanem a nagyközönség számára is. Az 
egyes előadások előtt az illető írókról és darabok¬ 
ról bevezető felolvasásokat tartottak, ezeknek gyűj¬ 
teményét adja most ki egy kötetben az országos 
irodalmi és közművelődési szövetség. Az előadások 
kisebb részét tartották a fővárosból meghívott Írók : 
dr. Hevesi Sándor, dr. Sebestyén Károly, Molnár 
Ferencz, Móricz Zsigmond, a többi Kolozsvár szel¬ 
lemi erőiből telt ki, kolozsvári írók, tanárok tar¬ 
tották az előadások nagyobb részét s köztük a 
legtöbbet maga a színház igazgatója, dr. Janovics 
Jenő. A sokféle szerzőtől eredő tanulmányok 
hangra, felfogásra s értékre is nagyon különbözők. 
Gyűjteményes kötetük, ha nem is ad semmiféle 
tekintetben teljes képet a magyar dráma fejlődé¬ 
séről, de mindenesetre nagyon sok érdekes adalé¬ 
kot, szempontot és megfigyelést ad, a melyeknek 
jó hasznát veszi mindenki, a ki a magyar drámá¬ 
ról gondolkozik, vagy ir. 

A «Magyar Könyvtar», Radó Antal általános 
népszerűségnek örvendő vállalatának legújabb so¬ 
rozatában, négy érdekes munka jelent meg: Her-
mann Bang nemrég elhunyt skandináv iró O fen¬ 
sége czímű finom kis regénye, Holló Márton gon¬ 
dos fordításában: Wallis A. S. C. hollandus író¬ 
nőnek, az Ember tragédiája fordítójának érdekes 
tanulmánya Madách drámai költeményéről dr. Er¬ 
délyi Károly fordításában ; Révész Béla öt új no¬ 
vellája Nyomor czímmel, a magyar proletár-iroda¬ 
lom legkitűnőbb képviselőjének erővel és színnel 
teljes munkái; a Zöld frakk, Flers és Caillavet 
elmés vigjátéka, a mélyet most ad elő nagy siker¬ 
rel a Vígszínház, Heltai Jenő fordításában. 

A «Jó Pajtás,» Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja legújabb, november 9-iki 
számába verset irtak Feleki Sándor, Lampérth 
Géza, Endró'dy Béla, bájos kis színdarabot Rud-
nyánszky Gyula, Sebők Zsigmond folytatja Dör-
mögö Dömötör utazását a cserkészfiúkka' tutajon, 
Ábrahám Ernő elbeszélést irt, Elek nagyapó mesél, 
Zsiga bácsi keleti tréfát, Dánielné Lengyel Laura 
folytatja regényét. Egy szép hindu mese, a kis 

krónika rovat apróságai, a rejtvények és szerkesz¬ 
tői 'üzenetek egészítik ki a szám gazdag tartalmát. 
A t Jó Pajtást-t a Franklin-Társulat adja ki, elő¬ 
fizetési éra negyedévre 2 korona 50 fill., félévre 5 
korona, egész évre 10 korona, egyes szám ára 
20 fillér. Mutatványszámot kívánatra küld a ki¬ 
adóhivatal (IV. kér. Egyetem-utcza 4.). 

Új könyvek. 
A magyar dráma fejlődése. A kolozsvári nem¬ 

zeti színház által rendezett drámatörténeti soro¬ 
zatos előadások bevezető beszédei. Kiadja az orsz. 
irodalmi és közművelődési szövetség. 

A *Magyar Könyvtár* új füzetei: 71.7—718. 
Hermann Bang: Ö fensége, regény, ford. Holló 
Márton; ára 60 fill. 719.: Wallis A. S. C. Az 
ember tragédiája. Hollandból ford. dr. Erdélyi 
Károly ; ára 30 fill. 720. : Révész Béla: Nyomor. 
Elbeszélések ; ára 30 fill. 721—722. : Flers és Ca-
illavet: A zöld frakk, vígjáték 4 felvonásban, for¬ 
dította Heltai Jenő; ára 60 fillér. Budapest, Lam-
pel E. (Wodianer F. és fiai). 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: ÉDBB GOTT-

FRID nyűg. államvasuti főfelügyelő, 87 éves korá¬ 
ban. - - CSIKVÁBY/ JÁKÓ nyűg. m. kir. államvasúti 
főfelügyelő, az «Állami Tisztviselők Lapján meg¬ 
alapítója s 34 éven át főszerkesztője és kiadótulaj¬ 
donosa, volt székesfővárosi törvényhatósági bizott¬ 
sági tag, Mátyásföldön. — FEKENCZT LAJOS ügyvéd, 
a «Munkácsi Hírlap* főszerkesztője, 63 éves korá¬ 
ban Munkácson. — Szentkirály-szabadjai dr. BA-
DITZ ZOLTÁN Sopron vármegye és Sopron város 
nyűg. főispánja, 58 éves korában Budapesten. — 
Dr. VANCSÓ GIULA ügyvéd, volt országgyűlési kép¬ 
viselő, 70 éves korában Budapesten. — NOVAK 
JÓZSEF, Szeged város nyűg. tiszti főügyésze Buda¬ 
pesten. - - Hegymegi Kiss KÁLMÁN a nagykőrösi 
református tanítóképző intézetnek volt tanára és 
igazgatója, 70 éves korában Nagykőrösön. — JANDA 
KABOLY magánzó, 75 éves korában Nagykanizsán. — 
FBLLMAYEB SÁSDOB, a szegedi kereskedelmi és ipar¬ 
bank igazgató-helyettese, 56 éves korában. — Kam-
jónkai SZEMZŐ LÁSZLÓ, 68 éves korában. — Dr. 
INCZE HENRIK V. kerületi városbíró, bizottsági tag, 
a Szinészegyesület iskolájának tanára Budapes¬ 
ten. — Karaszy CSÁBY ÖDÖN a «Felvidéki Ujság» 
volt felelős szerkesztője és a «Kuruczföldön» czímű 
szépirodalmi lap felelős szerkesztője és tulajdo¬ 
nosa Kassán. - HARANGI VILMOS földbirtokos 

Mntmk Himát t mi s|4on*ássiiikk*l r«k«tc, l 
f*hér,T»K7»iiiMb«: crépon, taponnéi, chlnét, l 

l Ottóm*. HWMalIn itb. «ousi«lín» igo-em.HŰM, 
mét»rj» K. I.SO-I41 kezdve, bánom nihiknmk, l 
éi hiútoknak, plüs. kábátoknak ét kop«nyeknsk. 

f valamint blúzok vura t l to ét ruhák v»16di ivájcid 
himiéutl batiit, -ityapju, éi ínyemben. 

Mi csíkit kételkedett uolid •elyemiii*-
l T«Ut árulunk, közvetlenül maginvevoknek, posta-

UMtség, és vámmentesen • háthoz. (Dupla levélbílyeg.) | 
Schweizer és Társa, Luzern U 23(Siájcz) 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Sín ií^Mim9n A *«***«• •»•* •• *•***««•» 
l ÜL, PtfMS-D. 80. A csipke t Iss t i t ó, véért Isi ti t ó 
Tstofta:Jtft*sfZ—37 és kelmefestő nrárl Internete. 
Mfcaki n,To-ntcs»17. IV, B«M-4t«. V., TeoskeméU-

ntom» U . V.. H«mlno*»d-n. 4. VT, Terés-kírtt 
38. VI., Aadriss7-*t 16. VTD.. Jo***f-korút B. 

Kotorok, sajtolok 
homok- és kavicsmosógépek, bctonfir-

[ tömb- és falazótcglagyártó - gépek, tető-
cserépgyártó - gépek, formák: lépcsőfo-

j kok, csővek, oszlopok stb. gyártására. — | 
Asbestpalagyárak 

gépies berendezései 
L.C.M. ásványfestékek 

g^árbrfHt 
meglátogatni. 

eipzig mellett 
228. sz. 

&rjegyiek 
ingjen. 

Steckenpferd 
Iflfomtejszappan 

— * CO. gyártmánya TETSCHEN •.. E. 
elérhetetlen hatása szeplők eltávolítására éa nélku 
lözhetetlen szer aroz- és bőrápolásra, mit számtalan 
elismerölevéllel bizonyíthatunk. Gyógy tárakban, dro¬ 
gériákban, illatszer és fodrász üzletekben 80 fillérért 
kapható. Szintagy páratlan hatása női kézápolásra 
a Bergmann iManerai liliomkrémje, mely tubusokban 

70 fillérért mindenütt kapható. 

meglepően hatásos a csecsemő táplálását 
bu""~ „GALEGOL" 
Jótékony hátiéiul van a tej mennyiségére éa minősén 'rá. A tej gya¬ 
rapodás 33—50%. A csecsemők rendszeresen gyarapodnak és ki¬ 
tűnően fejlődnek. Kellemes izü minden íolyadéíbán könnyen oldódó 
wer. l tégely 20 napra elegendő. Ara 3 K. Főlerakat Fragner B. 
ífyógyaz. PriglII. Nemda-n. sarok. Lerakat Magyarországon Torok 
József gyógysz. Budapest, Király n. Ahol nem kapható, a.zétküldés 
postán > pénz előzetes beküldése ntán törtémk. Eev técelv 3'20 

. a tégely 6-72, 3 tégely 9'7í és * tégely 1 2 ' - korona bérmentve 

J E S C O C Z I P Ő K " ELSŐRENDŰK.' Egységárak: A legjobb 
Angol warrottjekete, barna, lakk újdonságok. A legelegánsabb 

' RAKTÁRAK. Deutsch Antal 

12-50 kor. 
, I6-5O 

IV., kér., Keoskeméti-utcza 19. sz., IV. kér., Kossuth Lajos-ütcza 2. sz., VII. kér, Erzsébet-körűt 36 sz. 
• » * * * » Telefon: 44-57. - - Árjegyzék Ingyen és bérmentve. 
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63 éves korában. — GEHOÍI JÓZSEF nyűg. Máv. 
fó'ellenó'r, 65 éves korában Zalaegerszegen. — 
SCHÜDICH LAJOS állami szakiskolai rajztanár, 24 
éves korában Budapesten. — ZAMGEBL GYDLA gyógy¬ 
szerész Borossebesen. 

Ghymesi és gácsi FOROÁCH FEBY grófnő, 74 éves 
korában. — Özv. KOBVÁTH JÓZSEFNÉ, szül. nagy¬ 
mihályi Motzer Szidónia, 73 éves korában. — 
HERSCHI/EB ADOLFNÉ szül. Kaiser Sarolta, 74 éves 
korában. - - Özv. STEINBACH ANTALNÉ, szül. Eiesz 
Borbála, 69 éves korában Nagybecskereken. -
KLÜZSINSZKY KÁROLÍNÉ. szül. Schőnva Ilona, 30 éves 
korában. — POHBANCZ BÉLÁKÉ, szül. Jászay Mariska, 
27 éves korában. — Néveri CZIGLÉNÍI GYULÁNK, 
szül. Szócskay Irén, 26 éves korában. - - ZATKO-
VICH DEZSŐNÉ dr.-nó szül. kaplathi és csenedei 
Frideczky Vilma, 18 éves korában Nagytapol-
csányban. 

EGYVELEG. 
* A tenger 4000 méteres mélységeiben az em¬ 

beri testre olyan nyomás nehezedne, mintha húsz 
vassal terhelt tehervonat nyomná őt köröskörül, 
azaz olyan vékonyra lapulna, mint a selyempapir. 

Nemzetközi építészeti kiállítás, Leipzigr 
1913. Az ismert dr. Gaspary ét Co., Markranstádt, 
Leipzig melletti czégnek a kiállított gépeiért, neve¬ 
zetesen : kőtörő- és zúzótelepek. sajtoló- és csiszoló-
berendezések, czementté'gla, fedőcserép, ürtömbgyártó-
gépek, betonkeverők, formák, stb.-ért a bíráló-bizott¬ 
ság részéről a szász királyi állaimli.j lett meg¬ 
ítélve. A legmagasabb kitüntetés ez, mely a kiállí¬ 
táson elnyerhető volt. 

19OO augusztus 9-én dr. Jessen Strasstrargból 
Parisban értekezést tartott a fogak ápolásának fontos¬ 
ságáról. Többek között kijelentette : tFogaknak ratio-
nális ápolása a legjobb megakadályozója a betegsé¬ 
geknek és igen fontos, hogy ezt a tényt, amennyire 
lehetséges, tudomásukra is adjuk. Egészséges fogak 
első feltételei annak, hogy a gyomrot jó állapotban 
tarthassuk, mert azáltal, hogy ételeinket jól meg¬ 
emésztjük, egészségünket fentartkassuk, avagy helyre¬ 
állíthassuk*. A fogak tisztítására és jókarban tartá¬ 
sára a legjobb ezernek a Sarg-féle Ealodont ajánljuk, 
mely hála gyógyító tulajdonságának, a társadalom 
minden rétegében nélkülözhetetlen toalett-czikknek 
bizonyult. 

Minden olvasónőt érdekel. Az őszi és téli évad 
közeledtével a divat is megfelelő átalakuláson megy 
át. A könnyű, világos színű kelmék helyébe nehezebb, 
sötétebb árnyalatú szövetek kerülnek előtérbe. Mint 
divatujdonságok megemlitendők: a Í89onnés, chinés, 
ottoman, messaline, ciépon kelmék, valamint az idei 

divat i-Cloui-ja a bársonyruháknak és blúzoknak, 
mely simán és mintázottan kerül forgalomba és végül 
az oly nagy közkedveltségnek örvendő duplaszéles 
plüs, kábátoknak és köpönyegeknek. A báli, színházi 
és egyéb társas összejövetelekre különösen alkalmasak 
a hímzett tstélyruhák, valamint blúzok, valódi avájczi 
hímzéssel, selymen, batiston és voile-on. A világhírű 
svájczi czVg, Schweizer ét Co. Luzern, U. 23. (Svájc) 
ingyen és bérmentve küldi érdeklődőknek kívánatra 
mintáit, párizsi divatképeit, valamint tartalmas ár¬ 
jegyzékét hímzett gallérokról, jabots-ról, zsebkendők¬ 
ről, fehérnemű hímzésekről ; a kiválasztott czikkek 
pedig vám- és portomentesen lesznek a házhoz 
szállítja. 

SAKKJÁTÉK. 
2874. számú feladvány Bobrow P.-tól, Mosikva. 

SÖTÉT. 

o d a t 
VILÁGOS. 

Világos indul és a második lépégre mattot ad. 

A 2869. számú feladvány megfejtése Spóner A-tól. 
Világos. Sötét. Vüágot. a. Sötét. 

1. Vf2-h2 e4—e3 1. , Kd3-eS 
2. Vh2—h7 f matt 2. Bc2—c3 f matt 

b. c. 
1. . „ Ho4 t. sz. 1. Hgl t. sz."1 " 
2. Vh2-d2 f matt. 2. Vh2—e2 f, matt. J 

Helyesen fej tet tek meg : Merényi Lajos. — Geist 
József és Stark Vilmos. — A •Budapeiti Sakk-kört. — 
A «Budapesti III. kér. Sakk-kör. • — Ladányi Antal. — 
Wysehogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budapest) 
Németh Péter (Csongm-). — Kintzig Bobért (Fákért). — 
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbaner Antal (Lipót-
vár). — Szabó János (Bakony-SzentlátM). — A 'Győri 
Sakk-kört. — Székely Jenő. — Mészey József (Győr). — 
A tZborói Társaskört. — A tKalociai Katholikiu Kórt. — 
Veöreös Miklós (Zircz). — Jfj. Hnbay Bertalan (Bodzái-
vj'.ak). — A tDunaföldeári Egyenlöségi fa5i;» (Dunaföldvár). 

Barcsa Mihály (Biharudoari). — Csolnoki István (Haján-
hadháza). — A iLtiticti Gazdasági Katzinót (Leibiei). — 
Lustyik János és Szivák János (Alberti-Ina). — tCtengeri 
Katzinót (Cienaer). — Király Mihály (Zenta). — Kunz 
Beztő (Temetrékái). — Budai Sakkozó Tártaság (Budapett). — 
Patkó Imre (Talpai) 

Szerkesztői üzenetek. 
A Székely-albumra vonatkozó többrendbeli kérde¬ 

zősködésre lapunk Irodalom ég Művészet rovatának 
első ozikkében adjuk meg a választ. 

Ha messze járok. Leginkább az érdekességtől jár 
messze, — a vers csupa banalitás. 

Magyar sirám. Hamupipőke jön velem. Az elsőben — 
bármennyi panaszra aduak okot a mai állapotok — 
nincs igaza, nem is szabad, hoijy igaza legyen. A 
másikban nincs mondanivalója. Mind a kettő inkább 
eltanult szólamok ismétlése, mint eredeti felindulás 
megszólamláea. 

Magam altatója. Jelentéktelen kis vers, a milyet 
akárki irhát. A jó vers pedig olyan, a melyet csak 
egyetlen egy ember irhát. 

Álom. Bánatos ember panaszai. Nem hisszük, hogy 
a két vers plágium lenne, semmi esetre sem valamire 
való költőből való pláqium, mert mind a kettő oly 
gyenge, hogy nem származhatik költőtől. Gyerekes, 
esetlen Ady-utánzatok, a melyek «z eredetieknek épen 
csak némely külsőségeit másolják le s azokat is el¬ 
torzítva. 

Üzenet magamról, őszi vallomások. Nincs a be¬ 
szédében igazi lendület, a nyelve nem hajlékony és 
nem muzsikális. Mondanivalója úgylátszik, volna, de 
nem tudja frissen és eredetien felhozni magából. 

Alkony remeke. A mi esküvőnk. Nem szeretjük az 
ilyen mondvacsinált allegóriákat, a melyek jóformán 
egyetlen kaptafára mennek mind. 

KÉPTALÁNY. 
S 

A • Vasárnapi Újság* 40-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: fteám se nézett, a mikor 
öt megláttam-

Felelős szerkesztő: Hoitey Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-ó. 11. 

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

Gummi-
sarKgt, 

mindenki vIsell.aM 

eleganciára 
fielfemes járásra 

'valamit ed, 

kiváló bor- és 
litin-omoff 

gyógyforrás 
vese- is hólyagbajóknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és 
lélegztei szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz. 

Kapható ásványvizkereskedésekben éa 
gyógyszertárakban. 

ÁPfiCT Síinye-Lipócxi Sslvatorforrás-vállaUt, 
MUUOl Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

• f ASSZONYOK 4 
zavaroknál, ha már mindent 
megpróbáltak eredménytelenül, 
ügy hozassák meg az orvosok¬ 
tól elismert, fényesen bevált 
szert. Meglepő eredmény. Sza¬ 
vatolt ártalmatlan. Naponta 
hálairatok. I. erősségű M. 4 50, 
II. erősségű M. 6'SO. — Diszkrét 
vámmentes szétküldés utánvét¬ 
tel. Laboratórium F. Gutsctie 673. 

MINDÉI! HÁZTARTÁSBAN NÉLKÜLÖZHETETLEN A 
32 arany éremmel és a legfelső elismeréssel kitüntetett, 

VILÁGHÍRŰ „ S C H Ö B E R L - Á G Y " 

Éjjel 216 cm. hosszú, kényelmes ruganyos-ágy. lappal elegáns síék. 

Használatban 184.000 darab. 
Schöberl R ó b e r t üdv. száll.cs,i 

Kizárólag: Budapest, Harisbazár. 

kina bora vassal 
Hyg-ienlkns kiállítás 19O6. Kér m a l á t á i b a n 
kitűnt Erősitőseer g-yensrélkedok, vórsie-
g-énjek é l lábbadozok s z á m á n . Etvág-y-
serjesztö, ideg-erősitö és vérjavitó sier. 
Kilünö íz. 7000-nél több orvosi vélemény. 

I. Serravallo, cs. és kir. ndy. száll. Trieste-Barcola. 
Vásárolható a gyógyszeriárakban félliteres Üve¬ 
gekben kor. 2'60, literes üvegekben kor. 4'SO. 

Mivel ujabban többféle silány utánzatot hoznak forgalomba, felkérem 
a t. közönséget, hogy ilyenekét saját érdekében utasítson vissza. 

Árjegyzék bérmentve. — Ugyanitt szabadalmazott ágygyá alakítható dívá¬ 
nyok, székek betegek részére, sodronyágyak és díszes dlványpárnák kaphatok. 

IZOLYVAI GYÓGYFORRÁS 
hölgyek 
Ápolja, üdévé, egyet 

alkalmatlan haj szálait nyom talán ül eltávo¬ 
lítja, az arczhőrt nem támsdja. hanem 

ápolja, üdévé, egyenletessé, rózsássá teszi. Arcztisztátalánsá-
gokat megszüntet. Használata legegyszerűbb legdiszkrétebb. 
Gyermekek is veezéiytelennl kezelhetik. Melegítés nélkül. Egy¬ 
szeri megszerzés évekre elegendő. Számos elii merőiével és ki¬ 
tüntetés. Eredménytelenség esetén a pénzt visszaadom. 4 kor. i 
előzetes beknldétnél, használati ntssitáBíal, titoktanáasal, bér- j 
mentve küldi: Horovitz Miklós, Mlskolcz 10. utánvéttel 4-60 K. ' 

Számos orvosi tekintély vé¬ 
leménye alapján sikerrel al-
kalmaztatik csúz és kfiszvény 
ellen. Czúkorbetegség, epekő, a 
torok és tüdőszervek bántalmai-
nál, étvágytalanság, gyomor-, 

bél- és vesebajoknál. Kitűnő izü, Igen 
üdítő ásványvíz. 

Megrendelhető: 
Schdnborn Buch-
heimgrdf urad. ás¬ 
ványvizeinek bérlö-
ségénél Szolyván. 
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A Magyar Királyi Államvasutak téli menetrendje. 
Délelőtt || , Délután 

A vonatok indulása Budapest keleti p.-u'.-'ról. 
Érvényes l'.H3 október bó 1-től. 
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1110 5"1" Szv. Balatonfüred, Tapolcza (Í12 j^líO Szv Arad. Tövis, Msziget 
310 522 Halvan 914 12 20 • Újvidék, Sarajcvo 
302 6 2 5 G^v. Butlka, Berlin 314 12 J O . • Hatvan 
22 
8 

6 3 0 SZT. Bicske 
Wien, Graz, Sopron 

. 10 
100Ü 12 3 0 

1245 
* Szombathely, Wien 

Fiume. Hóma, Eszék 
1502 
1512 

6 45 
655 

Gyv. 
Siv. 

Kassa, Csorba, Bártfa 
Kassa, Csorba 

15114 
316 

120 
J 25 

Gj-v 
Szv. 

Kassa, Poprád-Felka 
Gödöllő 

1002 
602 

7 00 

7O5 
Gyv. IFiume, Torino, Bóma, 

(Pécs, Vinkovcze 
Arad, Brassó 

1304 
404 

140 

2oo 
Gyv 

W 

Fehring, Graz 
[Sátoraljaújhely, 
ILemberg; Kassa 

906 7 1 0 P Belgrád, Solia, Sarajevo 4 2°' . » Wien, Paris 
1302 7 2 0 * Fehring. Graz. Triest 604 2io m Arad. Bukarest 
402 
312 

725 
730 

* 

Szv. 
Strvj. Przemysl, Lemberg 
Gödöllő 

91IÍ 
304 

215 
220 

Szv. 
.G v v. 

Kiskörös 
Hutlka, Berlin 

908 7 4 5 Belgrád. Solin, Vinkovcze 31 a 2 2 5 'Szv. Halvan 
608 7 5 0 » Arad, Brassó. Bukarest 320 2 3 0 • Péczel 
« 6 gio Szv. Munkács, Lawoczne 20 .23o » Bicske 
512 8 2 0 v Kolozsvár, Brassó 51 S 2 4 O • Szolnok 

1906 8 2 5 K Eszék. Bród 1202 2 4 5 Gyv. Szabadka, Sarajevo 
306 8 3 5 V Butlka, Berlin 111(12 2 5 5 • Tapolcza, Észéi 

1706 
2 

8 55 
910 Gw. 

Msziget Slanislaii -
Wien, Sopron 

904 
ion; 

§20 
330 Szv. 

l!elgrád,Konstantinápoh 
Paks 

22o 9 3 0 Szv. Bicske 18 4 2 5 i » Komárom 
1508') 
918 

935 
Ooo 

Gyv. 
Szv. 

Kassa, Poprád-Felka 
Kunszeiilniiklós-Tass 

322 
606 

425 
S00 Gyv. 

Gödöllő . ., 
Arad. Bukarest, Mszigel 

516 Q 0 5 • Nagvkáta 410 5 1 0 :Szv. Lawoczne, Lemberg 
1112 

24 
104= 
1155 

v 
p 

Balatonfüred; Tapolcza 
tücske 6 

324 
515 

520 
Gyv. 
Szv. 

'Győr, Sopron, 
.Szombathely, Wien 
Gödöllő 

S 4 0 ; * Nagykáta, Szolnok 
SOS 5 5 5 » Kullka, Berlin 
ÍÍ20 622 w Kunszentmiklós-Tass 

1004 H— Gw. Fiume, Kóma. Nápoly 
514 ( j ^~ :SZV. Kolozsvár, - Brassó 
326 6— » Péczel 
328 (i— 1 v Hatvan 

28- fi — B Bicske 
9200 62£ B Kunszentmiklós-Tass 

524') 7Í2 » Nagykáta, Szolnok 
16 7=2 * GySr 

J) Deczember 15-től bezárólag február 
28-ig közlekedik. 

*) Nagykátától Szolnokig csak szombaton 
és ünnep előtti kozlitigmkon közlekedik. 

•) Márczius 1-16 közlekedik. Azonkívül 
Budapest keleti p. u.-ról B u d a p e s t -
Kelenföldig február a-tól április 25-ig 
minden hétfőn, csütörtökön és szomba¬ 
ton a wíen — budapest — tirol — rivierfli 
expressvonat hálókocsijával is közle¬ 
kedik. 

332 
1006'j 
1708 
1514 

910 
191)8 
334 
526') 

1308 
610 

1506 

735 
722 
745 
822 
822 
822 
822 
922 
912 
922 

1022 

* 
Gyv. 
Szv. 

• 

W 

Gyv. 

Hatvan 
Fiume, Nizza, Cannes 
Msziget, Staiiislau 
Kassa. Csorba, Bártfa 
Belgrád, Sarajevo 
Pécs. Bród 
Gödöllő 
Szolnok 
Győr, Graz 
Arad, Brassó 
Kassa. Csorba, Bártfa 

*) Csak szombaton és ünnep előtti köz¬ 
napokon köziekeriik. 

"> Csak hétköznapokon közlekedik. 
1010 
408 

12 

U2S 

0 = 1 
OS2 

Szv. 
m ' 

Péczel 
Fiume, Tapolcza 
Kassa. Csorba, Lrmberg 
Szombathely, Wien 

333 11 Í2 Vv. Buttka, Poprád-Felka 
A vonatok indulása <JI2 

614 
112 
1Í2 

Szv. 
» 

Bród, Belgrád, Sotia 
Arad, Debreczen 

Budapest-Józsefvárosról. 422 
14u 

,35 
122 

Vv. 
Szv. 

Miskolcz, Kassa 
Bicske 

nélutAn. 
***> 7 0 0 bzv. Gödöllő 

Déleifitt DéUitftn 

A vonatok érkezése Budapest keleti p.-u.-ra. 
Érvényes 19Ía október hó 1-től. 
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339 ^ 1 O Vv. Berlin. HtlUkn 323 J'JIO SZT. Gödöllő 
K4,i ^ p . — TVBZ Debreczcu, Nagyvárad 011 123° H Bukarest, Arad 
3119 ő— Szv. Hatvan 301 1250 Gyv Berlin, ltutikn 
088 ?í? líszék, Tapolcza 

lirassó, Arad 
903 
401 

IDŐ 
105 

1* Konslantinápoly,Belgrá( 
Lentlíerg. Kassa 

909 5 ás Sófia. Bród, Belgrád 7 1 2 0 Szv. Wien, Sopron 
19 555 Torhágy G01 1 2 5 Gyv Bukarest. Arad 
17 G°° 

t)05 

l'éczel 
Komarom 

12U1 
1 

130 
140 B 

Sarajevo, Bród, Szabadka 
London, l'aris, Wien 

1707 6 1 5 Stniiislau, MsziRet inni 1 5 5 W Eszék, Pécs 
11 (J25 - Wien 325 2 1 0 Szv. Hatvan 

l.'iOS (J30 Gyv. ÍLemberg, Poprád-Felka, 
l Kassa 

1501 
1301 

220 
225 

Gyv. Poprád-Felka, Kassa 
Graz, Fehring 

5 T 3a l g 4 O S v. N'ugyvárnd Ul'J 'Í4O Szv. Kunszentmiklós-Tass 
•1"7 6 5 0 Lemberg. Stryj, Kassa 23a 3 0 0 » Bicske 

, 1(1117 6 5 0 Fiume, Zágráb 521 3 1 0 D Nagykáta 
10(13 7 0 0 G v. Roma, Triest, Fiume 1111 4 0 0 » Tapolcza, Balatonfüred 
:tlö 7 0 5 S v. r.öilíillö 327 4 2 0 • Péczel 
513 7 2 0 Brassó, Kolozsvár 32Ü 5 2 5 •J Gödöllő 

7 2 5 Kunszenhniklós-Tass 51 1«* 6S2 f Szolnok 
.'Í17 7 3 0 Gödöllő 511 (íi5 N Bukarest, Oebreczen 
: "? 

740 
745 

Halván 
Bicske 

15 
1Ü075 

6=2 
öp 

V 

Gyv. 
Bruck-Királyhida 
Poprad-Kelka, Kassa 

I '.'<( ( !) 8 oo ('•ni/,. Fehring 3 (>-2 u Wien. Graz 
!ui 8 1 0 Sarnjevo. Belgrád 170T. 

7oo Szv. Sumsilan. Msziget 
lf-18 815 Bártfa, Csorba, Kassa 91*7 7— » SoKa, Belgrád 
MIS g 20 Paks 6117 7^5 W Bukarest, Arad 
..19 S 3 5 Bukarest, Kolozsvár 42\ 7^2 Vv. Szerencs 
Ü l g 4 5 Hatvan 3o:> 7 — Szv. Berlin, Itutlka 

13 9 2 0 Gvőr •>;> 760 . • Ricskw 
9 2 5 Berlin. Buttka 11U9 ftOp • Tapolcza, Balatonfüred 

HŐS1) 9 3 5 Gyv. Fiume. Tapolcza 1WW H— » Kiume, Bród 
913 9 5 5 Szv. Szabadka !4(I5 Sí££ ' » Lawoczne. Msziget 

5 1005 Gyv. /Bruck-Királyhkla, 
IS/ombathely, Sopron 1 5 1 1 §55 

1* Wien, Graz 
Csorba, Kassa 

40Q 10 2 0 Szv. Miskolcz 27 922 »' Bicske 
23») 104 5 » Cannes, Nizza, Bicske 331 9i£ w Péczel 

5U5 L13° Kw (Nagyvárad, 1ÍIII7 9Í2 w , Vinkovcze. Eszék, Pécs 
uyv. tüebreczen, Arad 6113 9— Gyv. Brassó, Arad 

29" 9— Szv. Triest, Torbágy 
3U3 9— Gyv. Berlin, Buttka 

l • 1IKII 9 -— » Koma, Fiume, Pécs 
915 <)46 Szv. Kiskörös 
4OS Q Ó 5 Gyv. Lemberg, Przemysl 

') <isak vasárnapról hétfőre hajló éjjelen 
köz ekedik. 

905 
1303 

1ÍIU2 
1012 

Sotia. Helgrad 
Gra/. Triest 

*) Fiúmétól ndony-Puszta szabó lesig csak 
márczius 1-tőt közlekedik. 

333 
525 

1IU2 
(122 

Szv. 
W 

Gödöllő 
Segesvár, Kolozsvár 

•) Budapest-Kelenföldtől Budapest keleti 1503 U-~ Gyv. Bártfa, Csorba, Kassa 
p . u.-ig február 7-től április 2í)-ig min¬ 
den hétfőn, szerdán és szombaton a 
riviörn™ tirol — wi én— budapesti express-
vnnat hálókocsiját is továbbitja. 

*) Minden vasárnapé* kettős ü n n e p má¬ 
sodik napján közlekedik. 

*) Deczember 15-től bezárólag februái 
28-ig közlekedik. 

A vonatok érkezése 
Budapest-Józsefvárosra. 

a) Torbágytál Budapest-Kelenföldig csak 
vasár- és ünnepnap előtti köznapokon 
köz t'Ut'dik. 

Délelőtt. 
a) Torbágytál Budapest-Kelenföldig csak 

vasár- és ünnepnap előtti köznapokon 
köz t'Ut'dik. 515') 422 Szv. Szolnok 

7) Csak hétfőn és ünnep utáni köznapo¬ 
kon közlekedik. 

517 
311") 

522 
522 

• ISagykála 
Gödöllő 

•) Csnk hétköznapokon közlekedik. 917 ,;i7 * KuuszentmikJós-Tass 

Egész lapos Remontoir doublé-
arany gavalléróra 7 korona. 

A valódi aranyóra megtévesztési!) hű utánzása. Gyönyörű szép, 
kézzel vésett UgTÓfed él lel finoman mintázva. Préselt arabs-
jegyű fémszámlappal és másodperczmutatóval. Pontosan sza¬ 
bályozott és szavatolt pontos járású valódi svájczi szerkezet¬ 
tel. Eredeti Jótállási nyilatkozat 3 évi a jó járásért s az 
aranyutánzat tartósságáért. Ara 7 k róna (portó 7O fillér). 
Utánvét mellett szállítja: JÁKOB EONIG. WIEN, 
III 23 O. Lő w én g-ás s e 37 a. orag-yári naary raktára 

Nem az ár, "^1 
a minőség teszi 
olcsóvá az árut! 

100 gyertyafény erős, óránkénti világításra 3—5 
fWérbe kerüj. nincs kanócza, bárhová vlhetó 
ét temml kSrÚlmtn)»k között fel nem 

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS 
megtekinthető, minden vételkütelezetttég nélkül 

m i n és Társa Bpest, 
TOL kerület, Barou-ntca L ním. 

Árjegyzék Ingyen <• 

meiiett kitűnő szövőáruk 
háztartási czélokra és menyasszonyi kelengyékre. 
fi 41 1*1 k fehérített, erős ágylepedők beszegve, 

- >J 150x225 cm. nagyságban K 
finom ágyleperlők beszegve, 150 x 225 
óm. nagyságban K 

*y/4 iÉt<kf <ki* Stefánia vászon 80 óm. 1 0 Ofi 
^ I l i l é i t l széles,kitűnő minöségbea K Id .öU 
O Á l l l ó l j k i * havasijiyopápslffonSOom. IC Cf\ 
~*^ *•*• >• széles, kúúnó minöségten K -LwiJU 
Törülközők, zsebkendők, edénykendők és szalvctták, 
vnlamint sima, kőperezetü, fehér és színes vásznakat 
utánvéttel küld a legolcsóbb árak mellett a jóhirnevü 
szövőáru czég: 

Emil Winiernitz, Nachod 
(ösehország). 

&*bto->)11fl1*flflfí1ff\j£ 6—12 méteresek, fehérTász-
lan ffUCf UU&nwn, nat, sephirek, Oxfordok, 
kanavászok, Hanellek stb. álló 40 méteres o.«omagok 16 kor., 
jobo minőségben 18 korona egész finom minőségben 
20 korona. A maradékokból nem küldök - mintát és 
kérem megrendeléseknél a kívánt minőség megjelölését. 

Alapítva 1865. évben. 

Tíeckenast 
Gusztáv 
zongoratermei 
Budapest, csakis 
Gizella-tér 2. szám. 

Telefon. 
Jbach-zongorák 
egyedüli képviselete. 

IBACH-zongorít játszanak és ajánlanak: Backhaus, 
Dohnány, Pugnot, Alice Ripper, Sauer, Stefeniay stb. 

5 kiló n), JA fosztott, por¬ 
mentes K 9*60, 5 tilo jobb 
K l í ' — , 5 kiló fehér, pehely-

puha, fosztott K 18 '—, » t ' — , 5 kiló hófehér, pehely 
puha fosztott K 30.—, 36'—, 4J '—. " 

KÉSZ AGYAK 
Ipi ros ACT-
| hazaiból, 

jól meg* 
tültrn, 

l 

Bzerioti míretben 1«. 3 rétfl «z."rmatraczok l á(rjr» K Í 7 ' — , Jobl)«i 
K 33 '—. Szétkül'íéü ntááTét mellett b'rraentve 9 K-tól feljebb. Becterélet 

ét TÍMzakflldé« t postaköltség megtéiitéae elleniben megenged«. 
Saohse l B e n e d e k , L o b é i 6U. Püsen mellett. (Csehország.) 

Legjobb beszerzési forrás! 
Kész ágyak 

jó cseh ágytollbólü 
Sürüiziüu vőr. nnnkingbá (inlett) t01tTe,'egy 
dunyha 180X1ZO cm. .2 párnával, mindegyik 
80X60 "m. nj, pnha, tartós tollal K 16'—. 
Félpéhely K 20'—. Pehely K 2*'—. Dunjha 
egyedül K 10'—, 12'—, l*'— és 16—. Fej-
párna egyedül K 3'—, 3'50 é« *'—. Kétszer, 

dnnyha ÍOOX140 cm. K 13'—, 
1*-50, 17-50 és 21'—. Ehhez fej-
páraa 00X70 cm. K *'50, 520 M 
5-50. Öt kz. szürke toll £ 9'40, 
Jobb K 12— K 16-ig. Félfehér 
K 17'—. Öt kg. nj, jó, fehér, por-
mentei ágytól! K 24'—. Hófehér 
K 3 0 ' - , jobb K 36'—. Legfino¬ 
mabb uradalmi foszt. E 43*—. Öt 

kg. (osztatlan élő libákról E 26'— és E 30-—. Fehér pehely, nagypelybü 
E 5'—, Jobb K 6'—. Finom mellesztett pehely K 6'50 Vl kg.-kmt. 
Szürke pehely Vt kg. K Z'50 és 3'—. SzéUcildés bérmentve utánvéttel. 
Becserélés pontadijmegtérítés ellenében. Sig 'mnnd I iederer , J a n o -
• • wl tx a. Anc/al H r 145. be i K la t t au , Bóhmen. + » 

evökészletek, kávé-, tett- és 
mokka, továbbá likőr-, sör-
és borkészletek, szivarg-ar-
nitnrák stb. nagy választékban 
Megrendelhetők legolcsóbban, 
ug" készpénzért mint 20 havi 

részletfizetésre 

•lek és Társa rt, 
^ IRODÁK : V., Bálvány-u. 18. 
, ÜZLET: VI., Andrássy-ut 1. 

Legújabb kimerítő nagy ké¬ 
pes árjegyzék ingyen és bér¬ 
mentve. —Kívánatra a posta¬ 
költség viselése ellenében 
megtekintésre is szállítunk 
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Soványig 
A nem graziosus ős 

kényelmetlen Itövér-
ség, elhdjasodfls elleni 
küzdelemben, ha a 

csípőt és hasat karc¬ 
súbbá tenni,az idomok, 
(vonalak) szépségét 
megőrizni akarjuk, 

teljes bizalommal hasz¬ 
nálhatjuk. 

D'DESCHAMP 
JODHYRINE-ját. 

Ez egyike azon ritka 
és megbízható sová-
nyitó szereknek, rnely 
az egészségre teljesen 
ártalmatlan; kórhá¬ 
zakban jó eredmén¬ 
nyel használjak és 

számos orvos rendeli, 
eladása a vegyelemzés alapján a világ majdnem 
minden országában engedélyezve van. 

Használata egyszerű, mert semmiféle életrend 
I m e g v á l t o z t a t á s t nem igényel. 

Kapható a legtöbb gyógyszertárban.Ara ló.- korona. 
OTÁB : Paris, Laboratoire DITBOIS. 7. Rue Jadin. 
f̂ialAROREzAai FŐRAKTÁR : TÖRÖK JÖZSRP gyógyszertara, Budapest 

VI., Kiraly-utcza 12 és Andrássy-ut 26 szi 

„DELI" 
Lunch, -- Diner, 
CSEMEGE ÜZLETE 

Modern művészi 
laKberendezéseK 

u. m. há ló- ,ebéd lő- , úri szalon berendezések 
a legegyszerűbb kiviteltfil m l egf inomibbig 

Patyi Testvérek 
bútoráruházában, Budapest, 
Vil i . kér., Rákóczi-út 7. sz. 

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

éttermei 
Budapest, Duna-corso. 

Souper — á 3—4 korona. 
J £ MEGNYÍLT. 

Az összes csemege-különlegességek, gyümölcsök, valamint bel- és kül¬ 
földi borok, likőrök, cognacok és pecsgőborok dús raktára. Lakodalmak 
bankettek, estélyek és bálokra kisebb és nagyobb helyiségek rendel¬ 
kezésre állanak. Házonkivüli rendelések mint eddig, hideg és meleg 
ételek tálanként a legjobb kivitelben pontosan házhoz szállíttatnak. 
•American Bar - hideg- buffet. n r ? T 
Naponta délután koncert. * ULL1, 

bfirbntoripar 
Bfirbutor 
szakműhelyek 
KENDIANTAL 
Budapest, IV. kér. 
Semmelwes-n. 7. sz. 

Angol oörbutor, Ebédlö¬ 
székek, irodai karos¬ 
székek szakszerű gyár¬ 
tása. Külön osztály 
használt bőrbutor mo¬ 
dernizálására, felfrissí¬ 
tésére és festésére. 
Székátalakitások. 

TARK-SZANATORIDfflí 
SZÜLÉSZETI OSZTÁLY 

Budapest, VL kér. Aréna-nt 84 b. 
VAROSLIGET. 

SZÜLŐ NŐK 
**** RÉSZÉRE. *:n 

.Altvater1 

Gessler 
Budapest. J j 

i (ebet beszerezni 
liiíogástalan minőségű 

m 

i monarchia legnagyobb kocsiraktíra. Árjegyzék ingyen. 

lölcs és Sétányfákat 
Sima gyökeres csottoM 

5ZÖLÖVE55ZÖKET. 
•jegyzékei ingyen küldenek) 

FISCHER «T 
faiskolák cs szölool^ánylelcpck 

Tubjdc.iajok:ifj.í«IRaSI M.Mfíit-hfrLírokiist-!. 

az új rendszer. folyionégok 
fűtési szakma terén éveken 

át tartott tanulmányoz j sok 
kimagasló eredménye 

Egészség! szempontból 
legkitűnőbb rendszer. 

Eredeti biztonsági szabályzóval 
QázkiBmlé'selr ét robbanások 

kizárva. Fortuna 

Ringeisen Testvérek cégnél 

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

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

Rozsnyay Mátyás gyógy¬ 
szertárában Arad 4., Sza¬ 
badság-tér. 

•MVAHHON OSO, LE8NA8YOBB E8 HIRMEVÜ ORAUZLETE. 

^lapiffafolt 

ORAK,EKSZEREK 10-évi jótállással 
RÉSZLETFIZETÉSRE 
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A keblek fejlesztésére és erősítésére a Pilules 
Orientales közelébe semmi sem jöhet, 

Szép, kemény és kitépett kebel mindig nagy ! 
vágya volt az elegáns hölgyeknek, m?rt elenged- j 
hetetlenül hozzátartozik a szépség teljességéhez. ! 

Tehát nem fölösleges ismételni a hölgyeknek, 
akiknek keble nincs elegendő m:>drm kifejlődve. 

adj; _ 
—gánsan harmonizál a derék karcsúságával. 

Sok másféle szert és kezelést hirdetnek még, 
mint czélhozvezetöt. de eddig mind hatástalan¬ 
nak bizonyult és kénytelen volt a Pilulus Orien-
tales-nak átengedni a terít, amelyet ma az egész 
világon ismernek és kedvelnek. De mindez nem 
tart vissza némely utánzót attól, hogy időről-
időre ismét csodaszernek ne hirdesse a maga 
készítményét. Ezek az ígéretek, sajnos, nem vál¬ 
nak be s a hölgyeknek az a része, amely hitelt 
ad ezeknek a csábító ma¬ 
gasztalasoknak, a nagy költ¬ 
ség ellenére is csalódik. 
Ezek a hölgyek jobban tet¬ 
ték volna, ha mindjárt a 
Pilules Orienlales-t használ¬ 
ják, mert akkor sok csaló¬ 
dást elkerülhettek volna. 

Azon kölgyek száma, akik 
a Pilules Orientalesnek kö¬ 
szönhetik a gyönyörű mrl-
let, nagyobbodik naoról-
napra és a hálájuk kitűnik 
dicsérő leveleikből, amelye¬ 
ket — hivatali titok akadá¬ 
lyoz abban, — hogy teljes 
szövegükben közöljük, de 
amelyek a Pilules Orien¬ 
tales elvitathatatlan hatá¬ 
sának őszinte és autentikus 
bizonyítékai. 

így ir pl. de C . . . hölgy : 
Teljesen meg vagyok elégedve 

azon eredménynyfl, amelyet el¬ 
értem a Piluiei Orientalfsttl. 
Legyen biztosítva, mitterint há¬ 
lámat fogam önnek tanutitani, 
t hogy fogok jó ét jól érdemelt 
reklámot csinálni az ön pilu-
\ái rétiére. 

Ume deC...rue Bayrn, 
Parit. 

És a másik: 
Órám l 
A Pilulei Orientalet nagyon jót tennék ét köszönet 

etekért, látom örömmel azon beetéteket lattan eltűnni, 
amelyek körülvették keblemet. Uott már nem etem kit¬ 
tégbe, hogy nép keblet fogok visszakapni, amelyet több 
ív óta flvetztettelll. 

Louite 3f. . . ruf Franklin, Pötty. 
A Pilules Orientales használata által csodála¬ 

tosan megtelnek a fiatal leányoknak épp ügy, 
mint azon hölgyeknek, kiknek keble tökéletle¬ 
nül van kifejlődve vagy száradtság és beleg-
ségben szenvedett.) 

Gyenge egészségű és szervezetü egyének is be-
vehetik azokat, ahogy a következő "két kívouat 
mutatja: 

Uram! 
Sn nagyon meg vagyok elégedve a Ptlulet Orien-

talet-tal, amelyek nemcsak kitté nagyobb keblet adnak, 
h'inem egctztégaebb it vagyok. Ma SÓ évet vagyok, 
vérteegény voltam a legisengébb gyermekkorom óta ét 
etak atAta, hogy vettem az ön PiluláU, látom vér-
uegénytégemet eltűnni. 

MUle O . . . piacé St.-Pierre, Tonneint. 

Uram ! 
A ba.ratn.im, akivel megismertette* a PUulei Őrien-

talett, naat/on meg van velük elégedve. Sőt g yomor-
görcsel voltak, amelyek eltűntek. 

L. F . . . rue Couraye, Oranville 
így a Pilules Orientales nem ártanak soha 

sem az egészségnek, sem a gyomornak. Külön¬ 
ben kizárólag ártatlan és jótevő anyagokat tar¬ 
talmaznak s nem veszélyes szereket, mint arzén 
vagy más és soha nem merült föl panasz 30 év 
óta, amióta minden országbeli hölgy és fiatal 
leány használja. 

Az orvosok maguk elismerik érdemét, rendelik 
pacienseiknek, amit a következő levél bizonyít: 

Uram! 
Toaább is rendelem a kitűnt P Uniti Orientalet 

produktumot az énpiczienteimnek ét örömmel kijelent¬ 
hetem ÖMsk, hogy ennek tzámot tikért kötzönhetek, 

Dactor ff . . . <í W . . . 
(Loire-Inféríeure.) 

A kezelés jó hatása azon¬ 
nal kifejezésre jut és töké-
leles lesz a hatás 2 hónap 
alatt, sőt gyakran néhány 
hét alatt, ahogy a követ¬ 
kező két levél mutatja: 

Uram t 
lé nap óta szedem a Pilulet 

Orientalttt ét már megelégedett-
léggel meglepi eredményt vetzek 
észre. 
Kme H . . . £ . . . rue Condart, 

líarteitte. 
Uram l 
Ezennel tietek önnek gratu¬ 

lálni Pilulet Orientaleteért 
amelyet jobban lehetne csoda' 
pilulának nevetni, hogy egyet¬ 
len üveg elegendő volt, hogy 
eltüntette mellhorpadásaimat, 
amely keblem mindkét oldalán 
volt. Mott gyönyörű keblem van. 
Az én puha mellem megkemé¬ 
nyedett, t én át ön Piluláitol 
el vagyok ragadtatva. 
Mm! A... L... Vevey, Svájc 
Itt félbeszakítjuk a czitá-

lásokat, amelyek a Pilules 
Orientales hatását mutat¬ 
ják, amelyek nem engedik 
összetéveszteni egyikével 
sem azoknak a nem reális 

szereknek,amelyek napról-napra megjelennek. 
Itt félbeszakítjuk a czitálásokat, amelyek a 

Keleti pilulák hatását mutatják, amelyek' nem 
engedik összetéveszteni egyikével sem azoknak 
a nem reális szereknek, amelyek napról-napra 
megjelennek. 

így tehát a hölgyek, ha javítani akarják keb¬ 
lük esztétikáját, ha mellük nem elég kiterjedt 
vagy kemény, ne habozzanak a «Pilules Orien-
ta|es«-hoz folyamodni. Néhány hét alatt leg¬ 
kedvesebb óhajukat teljesítve fogják • látni és" 
nem fogják legszebb derékkel megáldott barát¬ 
nőjüket irigyelni. Meg lesz lephetve és elragad¬ 
tatva az önnel teljesült gyors átalakulással. 

Egy üveg -Pi luloí Orienta les* ára, haszná¬ 
lati utasítással együtt 6*45 postautalványon való 
beküldése ellenében, vagy 6'75 kor. utánvéttel. 

J. Katié, Pharmacien, 45. rue de l!Echiquier, 
Paris. Raktár Ausztria-Magyarország részére: 
Törők József gyógyszerész, Budapest, VI. kér., 
Király-utcza 12. sz. Vertrieb Franz. Kosmet. 
Artikel Wien. XII. Bez., Teichackergasse 5, 

Aranyérem, Wien 1912. 

IDEGGYÖNGE FÉRFIAK 
elgyöngült erejüknek visszatérését elősegítik az 

ZVATON-TABLETTAK 
által. Kérje az orvosi véleménygyüjteményt. Minta 
K 4.-JD, V. karton K 10., egész karton K 18. után¬ 
véttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében : 

St. Márkás Apótheke, Wien, Hanptstrasse 13O 
Fölerakat•• Hunnia-oyonyszertár Budapest, VII. kér. 
Erzsébet-körűt 56. » . — Dr. Flesch Emil gyógyszer 
tára, Qyór. — Kapható minden gyógyszertarban 

Magyar structollipar. 

Guttmann Antal 
Structoll-

kócsag 
raktára | U DÓOP j 
most: I I , , DGbOl 

MEGJELENT 
a 

kiiloiiiii puska a 

Dús választék! 

<«l-
i emelet.) 

Telefon 91--13. 

iiiellényzsebhen 

Baby-pisztoly 
nagy kaliberű, bat-
lövetü mellény-
XSebbe valóle^yvHT 
katonai puskazá-
Váríattal, s> Fegy¬ 
ver- és Gépgyár 
K.-T., Budapest, 
gyártmánya. Kap¬ 
ható minden jobb 

J fegyver-kereskedésben, 

NUTH KÁROLY 
Cl. é» klr. feniége 
Jónef főh. üdv. tzál. mérnök és gyáros. 
Gyár « taxii: Budapest, m kér., Garay-atcu 10. 
Központi TÍZ-, lég- él göifűtések, lagszesz és Tizrtzetékek, csttornázisok, 
szeltöztetcsek, szÍTittyak, Ti»r£mfiii emelőgépek itfa. — Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

hissrt min-
dcnkiitiidja 

CIPŐKRÉM 

puhiijliSZtit 
ifényesít* 

GyárífaHERCZEGésGEIGER 
sz.cs k ír. írd vari szállító Budap»t t 
KAPHATÓ 

ásároljon 
osztálysorsjegyet 

a Török- palotában 

Budapest,IV,,Szervita-tér3íc, 

Fiók:V.,Yáczi-könit4.TeIefon11-58. 
Távirati czim; „Törökék" Budapest. 

'/' sorsjegy % sorsjegy '/.sorsjegy v» sorsjegy 
KI2-^TC6^ K3-- KT50 

Huzás É r novemb 20. és 22-én. 

EISA 
^ ^ ^ ~ * ^ ~*~ -M*. 

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

HOITSY ÁL. BUDAPEST, NOVEMBER 16. 
Szerkesztőségi iroda: ÍV. Vármegye-utoza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

_„ __ A tVilágkróniká>-\&\ 
, Félévre _ _ 1O korona, negyedívenként l koronával 

teltételek: \ Neeyedévre _ _ B korona. több.  
Előfizetési í Eg«zévre ao korona. Külföldi előfizetésekhez a poataílag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntoza 4. «i. 

A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY NAGYTERME. — Zádor István festménye, 


