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kor a bíróság két és fél év múlva Freund és
l.
- Jó reggelt kívánok Málcsi kisasszony!
Ádler Géza harmadik emeleti hónapos szo¬ Mocsnik urakat párbaj miatt öt-öt napi fog¬ Igenis, kérni fogom.
bájának nyitott ablakában ült és egy pompás ságra ítélte, már senki se sejtette, hogy ők is
Az ajtó kinyílt és egy nagy darab paraszt¬
angol pengével vakargatta le arczárói az illatos Adler Géza nyitott ablakának késői áldozatai. lány jelent meg, tálczán hozva egy nagy pohár
Ádler Géza a borotválkozás után kölni viz- gőzölgő kávét két kiflivel. Ádler ugyanis taka¬
krémet. A fiatal ember rendkívüli gondot fordí¬
tott arra, hogy földi porhüvelyét a hivatalba zel megmosakodott és háromféle púderrel raeg- rékosságból otthon reggelizett, a mi legalább
menésre s általában az aznapi társadalmi sze¬ szárítkozott. 0 ha muszáj volt, sok mindenféle négy forinttal kevesebbe került neki havon¬
replesre előkészítse. Mert ő bankhivatalnok volt, szükséges dologról le tudott mondani, de rózsa¬ ként, mintha kávéházba járt volna. Azonkívül
még pedig nem a külvárosban, hanem a City¬ szín, fehér és halványkék púder nélkül nem minőség és mennyiség dolgában is nyert, mert
ben, a Lipótvárosban és tudta, hogy az ő körei¬ tudta az életet elképzelni. Ebből, meg abból, itthon a kávéja fölött egy szerető lélek, nem
ben az eleganczia kötelező, megkívánja ezt a hogy toilette asztala luxuriózusan volt beren¬ pedig egy közömbös lény őrködött. Ez a sze¬
karrier és a poziczió. Azt lehet mondani, hogy dezve, mint egy primadonnáé, továbbá garderób- rető lélek a Málcsi kisasszony volt. Málcsi kis¬
a reggeli öltözködést majdnem kínos gondos¬ jának gazdagságából és nyakkendőinek töme¬ asszony Fried Adolf raktárfelügyelőnek egyet¬
sággal végezte. A bank-béli munkáját minden géből azt lehetett volna következtetni, hogy len leánya volt, a kit a jó Isten egy csodálatos
megerőltetés nélkül el tudta intézni, ellenben ő talán költséges és pazar életet él. Nagy csaló¬ tulajdonsággal áldott meg: mindig abba a
a toilette-részletek megállapítása kifárasztotta dás. Adler Géza szerény, majdnem igénytelen szobaúrba volt szerelmes, a ki náluk lakott.
öt, a mi azt bizonyította, hogy ez nála több fiatalember volt, de bölcsen tudta, hogy mitől Gépirónői állást foglalt el egy bankban és al¬
agymunkával járt. Tudta nagyon jól, hogyha döglik a légy. Tisztában volt vele, hogy a jól kalma nyilt számos úriemberrel összejönni, de
valaki divatosan öltözködik, az még nem jelent felhasznált külsőségek és az ügyesen berende¬ sohasem történt meg vele, hogy belebolondult
mindig elegancziát. Azt is megsúgta neki az zett külszin milyen nagy szerepet játszanak volna egy idegenbe. Ellenben az ő szobauruk
egészséges érzése, hogy a túlzott divatosság karrierje szempontjából. Különösen a Lipót¬ könnyen hevesebb dobogásba hozta a szivét.
tulajdonkép ízléstelenség és ép az okozott neki várost látta annak a területnek, melyen ilyen De mikor aztán a szobaúr odébb állt, Málcsi
reggeli öltözködés közben nagy fejtörést, ho¬ politikával sikereket lehet elérni. Ezt az őszinte szive is hűlni kezdett, s lassan-lassan az új
gyan kerülje ki ezeket a veszedelmeket és mi- és goromba külvárosiak egyszerűen flancznak lakó felé fordult, Málcsi úgy okoskodott, hogy
nevezik, de a Lipótváros ezt a kifejezést már ha valaki, úgy ez az úr lehet az, a ki őt fele¬
kép tartsa meg a kellő határokat.
Az a ház, melyből ez az ablak a nagy világba száműzte, valaminthogy ott már a smokkot is ségül veszi, ez az úr, a kinek alkalma van őt
nyilt, a Bazilika mögött, valahol a Sas-utcza megfosztotta kenyerétől az előkelő snob. A flancz úgy házikörben, mint hivatalában megűgyelni,
környékén terpeszkedett szét komoran és idom- bizony egy ostoba és nevetséges dolog, de Ádler s a kit állandóan bájainak varázsa alatt tart¬
talanul, egy sötét utczában, mely tele volt rak¬ Géza oly ügyesen és Ízléssel tudta csinálni, hat. De akárminő ügyesen manőverezett is,
tárral és irodákkal. Szembe vele egy másik hogy nem jöttek rá, s az ő köreiben általában eddig egy lakójuk sem esett bele a kelepczébe.
háromemeletes ház állott, melynek lakói kora komoly fiatal embernek -tartották: Tisztelt ba¬ Ádler meg pláne észre se vette a kis lány já¬
tavasztól késő őszig, ha kedvük tartotta, Ádler rátunk nagyon jól tudott takarékoskodni ott, tékait, persze nagyralátó terveibe egy ilyen
Géza öltözködésének minden mozzanatát figye¬ a hol nem látták, ellenben ott volt majdnem gyönge kis házasság sehogysem passzolt bele.
lemmel kisérhették. Ebből aztán egy kis csete¬ minden Vigszinházi premieren, néha megmu¬
- Eozi, _itthon van Fried úr? — kérdé a
paté támadt. A szemben lakók közül sokan tatta magát az Operában és a filharmóniai belépő cselédet.
névtelen levélben és apróhirdetések útján föl¬ hangversenyen és a Sirály cvezős-klubb házi¬
- Igenis, még itthon van.
szólították Ádler urat, nem is a maguk, hanem versenyein oly előkelő meztelenséggel muto¬
- Mondja meg neki, hogy kéretem egy
a közszemérem nevében, hogy ne öltözködjék, gatta izmait, hogy mindenki el volt ragad¬ szóra, mielőtt elmegy.
helyesebben ne vetköződjék nyitott ablaknál. tatva. '
A pénztárvizsgálat eredménye ugyanis az
Az egyik levél például ezt kérdezte tőle : Mi
Az ilyen élethez persze jóval több pénz kel¬ volt, hogy Ádler Géza magánvagyonának érczközöm ahhoz, hogy az ön bal vállán egy orán- lett, mint a mennyivel a Magyar-Szlavón Bank alapja nem több, mint egy korona hetvenkét
<./nláng alakú,anijctj^ijJi van'? Egy másik leve¬ Ádler Géza működését jutalmazta, s így ő, fillér, a bankjegy pedig semmi. Következik
lező azt kérdezte tőle, .hogy uriyan ki viseli takarékossága ellenére, háztartásában állandó tehát, mint a bankban mondani szokták, kirán¬
tn-itwigod tisztit Itálóinyeit, rn.ikor.azQk a háló- deficzittel dolgozott. Minden hónap 21-ikéig dulás Pumpéjibe. Ennek az utazásnak első ál¬
inyek, miket nekünk mutogat, mind piszkosak 9 még csak ment valahogy a dolog, ekkorra azon¬ lomása Fried bácsi volt, minden hó 21-én ő rá
Egyszer aztán egy fiatal házaspár került oda, s ban teljesen kifogyott a pénzből és innentől tíz korona lévén kivetve, a mit a következő hó
az ifjú férjet természetesen roppantul fölbosz- kezdve kölcsönökből élt. De ezt is különös 2-ikán pontosan visszakapott, egy trabukó ka¬
szantotta ez a kaczér öltözködés. Pláne mikor ügyességgel csinálta, a mennyiben megválo¬ mattal: Ádler Géza jövedelme az utóbbi évek¬
észrevette, hogy kedves neje szintén fölháboro¬ gatta, hogy kiket pumpol meg. Hitelezői min¬ ben emelkedett, de annyira nem tudta vinni,
dik ugyan az illetlen ifjú ellen, de csak miután dig ugyanazok az emberek voltak, ezt a meg¬ hogy a 21-ike és elseje közt tátongó űrt betölt¬
gukkeren hosszabb ideig tanulmányozta az öl¬ állapított társaságot soha át nem lépte, adós¬ hesse. A hold nem fogyatkozott el oly szabály¬
tözködését. Ez az úr aztán azt találta ki, hogy ságait pontosan visszafizette, úgy, hogy reno¬ szerűen, mint az ő pénze . . .
az utczán keresztül narancscsal igyekezett meg¬ méjában .semmi hiba sem esett.' Minden gon¬
Újra kopogtattak az ajtón és megjelent a fődobni Ádlert, a minek következménye termé¬ dossága daczára, az egyensúly néha megingott
bérlő. Egy valaha szebb napokat látott öreg
szetesen az lett, hogy bedobott néhány másod¬ és ezen takarékpénztári kölcsönökkel kellett
ember, a ki nem szűnt meg emlegetni, hogy ő
emeleti ablakot. Ebből csinos kis botrány kelet¬ segíteni. Ezek az összegek az évek folyamán
egykor Simontornyán a maga boltjában milyen
kezett, melynek egyes elemeit rendőri feljelen¬ fölszaporodtak kétezer koronára, a ;mit azon¬
úr volt. Bizonyos szomorúság, törődöttség lát¬
t é b e n és tettleges inzultusok, párbajra való ban családi összeköttetései révén a sárbogárdi
szott rajta, a mit már itt szedett magára, ebben
és goromba hírlapi nyilatkozatok takarékpénztár oly előzékenyen kezelt, hogy
a nagy, bús kaszárnyában, a hol idegen embe¬
utcza hajba kapott egymással, Ádler pesti barátainak és a fővárosi hitelinté¬
rekkel összezsúfolva, egy szűk lakásban szo¬
^ a markába nevetett, mert a zeteknek soha tudomására nem jutott.
rongott, ő, a ki fél életét mint szabad ember.
elterelte a figyelmet az ő
Adler Géza fölállt, nagyot nyújtózkodott, a maga kis verandás házában, baromfiudvarán
•it azonban a maga jótükrébe egy búcsúpillantást vetett, s az éjjeli¬ és gyümölcsfás kertecskéjében töltötte el. Mi¬
ett egy tuczat kóczos
szekrény felé fordult, hogy pénztárvizsgálatot kor valakire rátekintett, úgy tetszett, mintha
it ablakpárkányára
rendezzen. Mert kritikus nap volt, április 21-ike. keresztül nézne rajta, szeme a távolban ku¬
0
el tőle a szükCsak a kabát hiányzott még és készen volt az tatva, a múlt képeiben gyönyörködnék. Fő•ájait némileg
élet küzdelmeire. E pillanatban megkopogtat¬ törekvése volt annyi pénzt megtakarítani, hogy
ie elől. Az
ták az ajtót, s egy női hang megszólalt:
falun egy kis parasztházat vehessen magának,
H, s mi¬
- Ádler úr kérem, küldhetem a kávét ?
s ott fejezhesse be életét. De hát ez nehezen

SZÁM. 1 9 1 3 . fiO. ÍVFOLTAM.

VASÁRNAPID ÚJSÁG.

987

ment, mert üzlete nem volt, csak hivatala, s mint a bankban. Látja, énnekem az élet nem bizalmát, s megelégedettséggel töltötte el. Büsz¬
nem is volt már ereje és bátorsága hozzá, hogy sikerült és öreg napjaimra nem tudtam annyit kén emelte föl a'fejét, — nem nézve senkire,
ebből az állapotból kivergődjék. Bizony, ez nem szerezni, hogy szerényen, de gondtalanul meg¬ gyors léptekkel tova tűnt. Málcsi kisasszony
élet egy kereskedőre nézve, a ki egykor szabad élhessek. De azért boldogan gondolok vissza a pedig nagyot sóhajtott, s apja társaságában
és független ember volt. Sokszor mondta is, régi időre, a mikor nem parancsolt nekem hagyta el a házat.
(Folytatása következik.)
mikor szomorúságának okát kérdezték: a ma¬ senki, s olyan úr voltam a boltomban, mint
gunkfajta ember abban a pillanatban befejezte akárcsak egy földesúr a maga birtokán. Mert
életét, a melyben le kell mondania arról, hogy nálunk ezt tartják a legnagyobb úrnak, pedig
VERŐFÉNYES HANGULAT.
vagyont szerezzen.
nincs igazuk, mert például ő az elemicsapások
- Tudja-e Fried bácsi, hogy már 21-ike ellen teljesen védtelen, akármilyen okos és ra¬
De jó, hogy néni nézek én már a tükörbe !
Nem látom arczomon, hogy mennyi a ráncz ;
vasz ember is különben. A kereskedő pedig
van? — kiáltott Ádler a belépő felé.
A mezőn bokázva karikázok körbe,
— Hja, az idő vasfoga gyorsan eljár, — fe¬ minden bajt kiheverhet, sőt parírozhat, ha van
Vígan dudorászom hogy három a táncz.
lelt az öreg, aztán minden további szó nélkül magához való esze és leleményessége. No de
Azt képzelem egyre — megfiatalodtam,
elővett egy tizkoronást és átadta Ádlernek, — maguknak csak hivatal kell, mert a mai geneMióta nem látok, az időm megállt;
hát még mindig nem tudja magát úgy ran- ráczió gyáva és nem akar küzdeni.
Mikor ősz fejekre őszi levél koppan,
zsirozni, hogy ne legyen rászorulva ezekre az
- No, erről majd máskor beszélünk Fried
Én rózsabokorban nem érzek halált.
apró kölcsönökre ?
bácsi, most az idő sürget és a hivatal int.
— Még csak egy kérdést engedjen meg, mely
- Nem lehet Fried bácsi, nem jövök ki a
Gyönyörű az élet, sugaras vigasság,
már régen fúrja az oldalnmat. Honnan a fész¬
fizetésemből.
Mért lesik a végét félős emberek?
- Nem csudálom, a maga úri passziói mel¬ kes fülemüléből veszi maga a pénzt erre az
Hogy öregszenek már, minek óbégassák,
abbáziai farsangolásra? így tiz koronánként
lett.
Ha rájuk az erdőn csípős dér pereg?
A prémes bundánál, kora didergésnél
- Az én úri passzióim ? Engedje meg Fried szedi össze tőlem és egyéb emberektől ?
Sokkal
melegító'bb szer a képzelet;
— Oh dehogy, erre én és Karapancsy bará¬
bácsi, hogy ezen nevessek. Hisz maga tudja
Orvosokhoz
járni okosabb ha késnél,
legjobban, hogy én milyen szerényen élek, s tom évközben tartalékalapot szervezünk. Tizen¬
Piros
egészségű,
ki élni szeret
ha tudom, hogy nem látják, még a számtól is egy hónap alatt összespórolunk négyszáz koro¬
nát, nincs olyan nap, hogy néhány fillért vagy
elvonom a falatot.
A bőkezű élet mit se vesz el tőlünk,
- Ezt a bolondságot nem értem. Koplal, hatost vagy koronát, a hogy jön, hozzá ne
Mi tékozoljuk el a sok jót, mit ad;
csakhogy tavaszszal két hetet Abbáziában tölt¬ tegyünk, s ezt az összeget két hét alatt elpuFertős czinkostársunk, a míg félni győzünk.
czoljuk. A maga tiz koronájából aligha megy
hessen.
Érzéki pazarság, esztelen divat.
- Hát ebben az egyben van egy kis igaza. hozzá valami, abból először is egy másik hite¬
A mobón csömörlő, kopaszon vagy hajjal,
De csak egy kicsi. A többi, a mit maga úri lezőmet elégíteni ki, a kinél ma lejáratom van,
Életét hajszolja, mint az agarat ;
Az élet imádó lelke örök hajnal.
passziónak nevez, az nálam mind rideg számí¬ a mi megmarad, az kell a napi életre. Hej,
Száz éves koráig fiatal marad.
tás. Sőt még ebben az abbáziai extravurstban bátyám, nehéz élet ez, alig várom már, hogy
is van egy kis számítás. Mert nem azt mond¬ kirúghassak a hámból és felejthessek mindent.
Ki földi életét drága kincsnek tartja,
ják rám az emberek, hogy pazarló vagyok és
Az öreg úr vállat vont, kiment az előszobába,
Ki
becsülni tudja az emberi fajt,
szeretek urat játszani, hanem azt, hogy ennek Ádler követté. Málcsi kisasszony már ott állott
Annak égszin álom a lét túlsó partja,
az Ádlernek bizonyosan van egy kis családi a falitükör előtt s a kalapját tette föl, mert ő
Míg nem ér odáig, virága kihajt
vagyonkája, a mit mindenki előtt titkol, és is a hivatalba indult, mint az urak. Az ismerő¬
Nincs életöregség, csak édes magány van,
lássa, ez aztán emeli a hitelemet és fokozza a sök közt volt egy fiatalember, a ki, igen ta¬
Ki szivében dalt visz, ha utazni ment,
tekintélyemet és a renomémat. Nem ösmeri lálóan, úgy jellemezte Fried Málcsit, hogy buj¬
A nagy kikötőbe átringatja lágyan
maga az életet, Fried bácsi.
dosó bájú leány, mert Málcsinak voltak nap¬
Hullámtalan tenger, az isteni csend.
Az öreg ember arczán szomorú mosoly je¬ jai, mikor nagyon jól festett és voltak napjai,
Rudnyánszky Gyula.
mikor csúnyának lehetett mondani. Eredeti
lent meg.
— Lehet, hogy elmaradtam a világtól és a volt a japánvágású szem és szája két oldalán
DAL EGY KIS LEÁNYRÓL.
maguk modern életét nem ösmerem, mióta két gödröcske, melyek azonban csak akkor mu¬
megszűntem ember lenni és mint gép tespedek tatkoztak, mikor nevetett. Málcsi ezt tudta és
Tán gúnymosolyt kelt e kis nóta czíme «Vén fővel, szólnak tán majd, ne bomolj l
itt a hivatalban, de az mégse megy a fejembe, azért sokat nevetett, s ezzel a társaságot végre
Öregnek
hogyha még van kedve rímre,
is
idegessé,
gödröcskéit
pedig
banálissá
tette.
hogy egy ilyen praktikus pályán működő fiatal
Témája
legalább
legyen komoly l
Málcsi
különben
jövő
reményeinek
nagy
részét
ember két hétig adja a grófot Abbáziában, az¬
Legyen
a
hon,
hit,
bölcseség a tárgya. ..
ezekbe
a
gödröcskéibe
helyezte,
mert
egyszer
tán hazajöjjön és ötven hétig húzza az igát a
Egy
kis
leányról?
—
ej, ez mégse járja !»
azt mondta neki egy tapasztalt barátnője, hogy
büróban.
E szókra mintha a fiatalember arcza is el- vannak emberek, a kik ezért meg tudnak bo¬
De bárki szid, hogy járom a bolondját,
komorodott volna, csak egy pillanatra, mint londulni. Fájdalom, az eddigi szobaurak nem
A szándékomtól nem téríthet el.
tartoztak ezen emberek közé. Málcsi nevetésé¬
mikor a futó felhő árnyékot vet a rétre.
«A lírikus legyen őszinte*, mondják,
- Hát megvallom magának őszintén, Fried nek még egy .hibája volt: nagyon kimutatta
«Diktálja a szive, mit énekel!*
Azért a gúnymosolyt én sohse bánom —
bácsi, hogy e két hét nélkül, mely alatt sza¬ elől egy aranyfogát, a mit a legtöbb ember
Azért i s : csügg szivem egy kis leányon !»
badnak, függetlennek, igazán úrnak érzem ma¬ nem igen tart valami esztétikus látványnak.
A
hivatalban
azt
vágta
oda
egyszer
neki
egy
gamat, nem tudnék az év többi részén át dol¬
Ah már előbb, mint láttam volna képét,
gozni. Tndja, mint mi valamennyien, én is azt társnője, a kinek egy szobaúr meghódíthatatlansága
miatt
panaszkodott:
Hja,
édesem,
az
Sejtettem, Indiain, hogy majd megjclen!
reménylem, hogy egykor gazdag ember leszek
S mihelyest eljött, rajongtam e szépért.
aranyat
a
zsebben
kell
viselni,
ha
az
ember
és akkor nagyszerűen fogom az életemet beren¬
Dicsőítettem úton-útfelén :
férjhez
akar
menni,
dezni. No hát ezt a két hetet úgy tekintem,
Hogy nincs szebb szőke haj, szobb fényű kék szem,
Ádler nagyot köszönt Málcsi kisasszonynak
mint előleget abból a jövendő finom életből.
Szebb ajkat s orrot nem látott az ég sem !
Annyival is inkább ragaszkodom hozzá, mert és elvágtatott mellette. Bármily aranyos mohátha álmaim megcsalnak és sohse lesz belő¬ solylyal fogadta is Málcsi az ő köszönését,
. . . Ónok kíváncsiak most, úgy-e: bátran
lem gazdag ember. Tudja Fried bácsi, ez a két eszébe se jutott felajánlani neki, hogy együtt
Kitártam-é előtte ezt a bajt ?
hét nekem olyan, mint mikor & szegény nap¬ menjenek a hivatalba. Mindég egyedül szokta
Avagy színe előtt magamba zártam,
számos szombat este jól berúg és elfelejti min¬ elhagyni a nagy háromemeletes házat, mert ez
Eemegve, ki talál kaczagni majd?
neki egy kis diadalt jelentett. A fess szobaúr
Nos: megvallottam, s — hiszitek e dolgot ? —
den földi nyomorúságát.
Ő el nem űzött, sőt kegygyei mosolygott!
Erre a szóra, földi nyomorúság, az öreg egy ugyanis népszerű volt a házban. A gangon
klopfoló
szobalányok
szemtelenül
a
szeme
közé
mélyet sóhajtott és csak ennyit felelt:
«Mosolygott? Ejha ! . . . De ez nem elég á m !
— Magának van igaza, öcsém. Gyerünk az nevettek. Az épen kint levő asszonyok utánna
Miért
nem mondja az a szöszke n ő :
fordultak. Még Eápolty Csibi, színművésznő
ólombányába.
«Én
is
szeretlek, óh kedves poétám !»
Megfordult és kifelé ballagott, de még egy¬ udvari szobájának ablakán is megmozdult a
Hm hm, igaz — de van egy bökkenő :
függöny, a mi annyit jelentett, hogy ő nagy¬
szer visszafordult és így szólt:
Még nem beszél! Két foga van csak á m . . .
— De azért azt még sem értem, hogy nem sága is szíveskedik egy pillantást vetni a fess
Most lett tiz hónapos az unokám.'
Radó Antal.
mint független kereskedő ember keresi a gaz¬ ifjú után. A rokonszenvnek ez az élénk meg¬
nyilatkozása
nagyban
emelte
Ádler
Géza
ön¬
dagság útját. Ott csak hamarabb megtalálja,
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nek be Thessáliába. Véres szuronytámadások,
öldöklő ágyúharczok után visszavonultak a gö¬
rögök, a kik fejüket vesztve, később,egymást
támadták meg az éjszakában. Sorra következ¬
tek a vereségek, s Diószeghy, a ki közben al¬
hadnagy lett, Konstantin akkori trónörökös
ezredében küzdött. A klasszikus nevezetességű
thermopilei szoros előtti réteken készültek az
utolsó összecsapásra, a mikor az elrongyolódott, agyongyötört görög sereg fegyverszünetet
kötött. Azután jött a béke, a melyet gyászba¬
borulva fogadott Görögország.
Diószeghynek nem volt már ott mit keres¬
nie. Hazajött, de csakhamar vitte a vére új
irányba: Parisba. A nagyvárosi forgatagba a
csömörlésig belemerült, s új szenzácziókra volt
szüksége. Beállott az idegen, légióba. A máso¬
dik számú ezredbe osztották be és Szaidába
került. Keresztülment a nehéz kiképzésen, szol¬
gálatot teljesített a legkietlenebb helyen, az
ain-el-hadsári katonai fegyházban, majd végig¬
csinálta az afrikai nagygyakorlatot. Harminczhat kilós fölszereléssel törtetett keresztül az At¬
lasz-hegység Alfa-buczkáin, a sóstenger kihalt
salétromos talaján, a szaharai sivatag térdig süp¬
pedő homokján. Hihetetlen sanyarúságon, nél¬
külözésen ment keresztül, naponkint negyven¬
ötven kilométert gyalogolt. Végre visszajutott
Szaida városába abban a reményben, hogy
pihenhet. E helyett újabb feladat következett.
Eettenetes deczemberi hidegben hágta át Dió¬
szeghy csapata a hóval borított Atlasz-hegy¬
ség járatlan utait, majd a hegyeken túl, az
egyszerre enyhére váló időben vágott keresztül
a sivatag sirokkóin. Közben kitört a búr há-

ború, a franczia kormány megerősítette Ma¬
dagaszkár-szigetét. Vissza kellett fordulni, is¬
mét megtenni az utat, azután el Madagasz¬
Egy Khinába szakadt magyar ember, Dió¬
kárba ! A nagy tengeri utazás után a tropikus
szeghy Sándor személyével foglalkozunk itt,
szigeti élet következett újabb vészedelmeivel
a ki a Sze-Tchuan tartománybeli Tchen-Toumindenféle fenyegető betegségeivel, de egyben
Fou-ban, mint a khinai hadsereg oktató tisztje
sok naeyszerű látványosságával és tanulságá¬
előkelő szerepet tölt be. Keresztül-kasul járta
val, a mely minden szenvedést elfeledtetett.
már a hatalmas khinai birodalmat, s felkel¬
Végre az idegen-légió szolgálati ideje is le¬
tette a figyelmét egy Tibet és Mongólia hatá¬
telt, jöttek új kalandok, új vállalkozások, s
rán élő néptörzs, a melynek hagyományai
ma Tcheng-Tou-Fouban, a Sze-Tchuan tarto¬
arra vallanak, hogy a magyarok eredetére vo¬
mányban oktatja Diószeghy Sándor a khinai
natkozó kutatás ott reménységgel kecsegtet.
katonákat Itt tanuja volt annak a világraszóló
A Derge-törzs ez, a mely máig megőrizte füg¬
nagy átalakulásnak, a melyen Khina keresz¬
getlenségét és sem a khinai, sem a mongol
tülment. Látta a mandzsu-dinasztia összeomlá¬
fennhatóságot nem ismeri el. A szabadság¬
sát, az új köztársaság diadalát, a forradalmat,
szerető nép féltékenyen őrzi hagyományait,
az ellenforradalmat, a melynek újból és újból
a melyek szerint a törzs egy része ezer év előtt
kavarognak
még most is a hullámai. Vérrel
Európába vándorolt. Diószeghy Sándor jelen¬
áztatott földön, holttestek piramisán alakult
legi székhelyétől hatszáz kilométernyire vau
meg a köztársaság, a mely folytonos véráldbez a vidék, de a lelkes oktató tisztet az út
zatok, lázongások elfojtása, összeesküvések
rendkívüli nehézsége és veszedelme nem riasztja
vérbefullasztása árán tartja fenn uralmát.
vissza attól, hogy tavaszkor útrakerekedjék s
A
kivégzések olyan mii. dennaposak, olyan ter¬
bizonyosságot szerezzen az eddig meglehetősen
mészetesek, hogy már valósággal megszokták.
ismeretlen népről. Érintkezésbe lép a Magyar
Pedig nagy nevek viselőire, hatalmas állású
Nemzeti Múzeummal is, a melynek érdekes
emberekre sújt le a hóhér pallosa. Nem kisebb
expedicziójáról be fog számolni. Diószeghy a
embert fejeztek le legutóbb, mint Csa-Öl-Fonnehéz vállalkozásnak az ő ázsiai ismeretein és
got,
a sze-tchuani viczekirályt, a kinek szék¬
nyelvbeli jártasságán kívül meglehetősen cse¬
helye Tcheng-Tou-Fouban volt, a hol Dió¬
kély felkészültséggel vág neki, de az anyagi
szeghy lakik. A köztársaság a viczekirály fejét
erőt pótolja nála a csodálatos bátorság és
ezután közszemlére télette, s katonáinak őrizete
szívósság, a mely sok akadályt le tud győzni.
alatt példaadásképen bemutatta a népnek. Nem
Az alberti-irsai születésű Dícszeghyt már
kisebb látványosság volt a tartomány egy másik
egészen fiatal korában valami sajátságos vágy
városában, Czö-Czeoban Thoan-Fong vicze¬
töltötte be az ismeretlen messzeségek, a vesze¬
király lefejezése hasonló czeremóniák között.
delmek, az új világok megis¬
A lefejezés az új tu-tu, vagyis
merése iránt. Mikor eleget
főkormányzó rendeletére tör¬
tett a katonai kötelezettsé¬
tént a köztársaság dicsősé¬
gének — ez is a nehéz bosz¬
niai szolgálat volt — nyom¬
gére. Szomorú dolgok ezek,
ban nekivágott a világnak.
de tanulságosak, a mint ezer
A görög-török háború ideje
meg ezer tanulságot és érde¬
volt akkor, s Diószeghy be¬
kességet bontogat ki az egész
állott görög önkéntesnek. A
khinai élet, a sok nagyszerű
török volt az erősebb, s őt
táj, a növény- és állatvilág
a gyengén való segítés von¬
csodái. Diószeghy Sándor pe¬
zotta. A most lefolyt bal¬
dig nem mulaszt el semmit,
káni háború megfordított
és sűrűn járja,be a messzi
históriáját élte keresztül. A
vidékeket. Az utazásnak töt>b
török volt akkor a győztes.
módja van: lovon (zsonk),
Nagy lelkesedéssel szervez¬
hordszéken, a melyet két kuli
kedtek a görög seregek, az
visz, vagy taligán, a melyet
utczákon térdig rózsában jár¬
egy ember tol. A sátoros szé¬
tak a katonák s különösen
ken való utazás a legkényel¬
az idegenből jött önkénte¬
mesebb.
seket halmozták el szerete¬
Diószeghy azonban nem
tükkel a görögök. Azután
a kényelmet nézi, ha új utak¬
megdördültek az ágyúk, ro¬
nak vág neki, s bizonyára
pogtak a puskák, az a csa¬
s egyben legérdeke¬
legújabb
pat, a melyben Diószeghy
sebb vállalkozása, a magya¬
küzdött, a Mati-szorost védte
rok eredetének kutatása is
sok nehézséget és kalandos
kétségbeesett erővel, hogy
Kacsanevelés Khinában, Sin-tu vidékén, jobb oldalt a kacsapásztor, balra egy protestáns
veszedelmet fog eléje állítani.
a török seregek ne léphessemisszionárius hordszéken.
Tábcv'i Kornél.
— Egy kalandos karrier. —

!. Sárga orpington kakas. — 2. Bronzpulykák. - - 3 . Plimuth kakas. — i. Utazó postagalambok. — 5. Emdeni libák. — 6. Angol golyvás galamb. —
7. Pekingi kacsák. — 8. Belga óriás nyúl. — 9. Hungária törzs. — 10. Törpe bántam kakas. — 11. Fehér orpington törzs. — 1"2. Paraszt leány a
bronzpulykával.
Tien-Bzen-Kni generális lefejeztetése a köztársasági pártiak által Czé-Liu-Tyui Tárosban.

Diószeghy Sándor és khinai tolmácSa.
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CZINZERI ÉS CZINZERA
ELBESZÉLÉS. IRTA BARTA LAJOS.

Szeptemberben, a mikor a főváros megnyi¬
totta az új iskolát, akkor ismerkedtek meg.
Czinzeri Sárosból jött, Czinzera pedig a Dunán¬
túlról. A szerencse fölsegítette őket Pestre, a
mikor szűk és kezdetleges lett nekik a vidék.
Tanítói ambicziójuk nem fért meg a falusi
tanteremben: így találkoztak a fővárosi iskola
igazgatói szobájában, a hol egyszerre jelentek
meg azért, hogy bemutatkozzanak.
- Czinzeri János ! - - mondta be nevét az
igazgatóval szemben állva.
- Lemesről?
- Parancsára.
— Czinzera Paula.
- Bükkösdről?
- Szolgálatára.
Már ott az irodában megérezték, hogy ket¬
ten, vidékiek, egymáshoz tartoznak. Az ismer¬
kedési estén még jobban kitűnt ez; a mikor
a kartársak mind régebbi ismerősökként kö¬
szöntötték egymást és csak kettőjükre néztek
nagy szemmel, mint a különös madarakra. De
azon is átestek, aztán a közös vacsorához te¬
lepedtek a hosszú asztal mellett.
— Mi ketten, úgy látom Nagysád — mondta
Czinzeri — egymásra leszünk itt utalva.
- Én is úgy látom, - - szólt Czinzera.
- Megtisztel azzal, hogy a vacsoránál mel¬
lém ül?
- Nagyon szívesen.
Czinzera sovány, magas nő volt, kedves, sze¬
lid vonásokkal, finom, kis martir-arczczal;
Czinzeri széles, vállas férfi volt, erős, nyájas,
hízásnak indulva. Egymás mellé ültek az
asztalnál
A vacsora végén felköszöntők is hangzottak
el. Az igazgató, a ki az asztalfőn ült, egye¬
temlegesen felköszöntötte a tantestületet, ki¬
emelte, hogy csaknem valamennyiüket ismeri,
többükkel együtt működött és így biztos és
alapos reménysége van arra, hogy a kívánt
pedagógiai czélt az iskola a legjobban fogja
betölteni. Végül rátért a két új emberre, a
kiket tehetségük és érdemük a fővárosba jut¬
tatott, a kiket személyesen nem ismert eddig,
de kiknek a múltjában szintén megvan min¬
den garanczia az iskola közös erővel való fel¬
virágoztatására. Meleg szavakkal üdvözölte a
két bevándorlót, a kik - - tette hozzá befeje--*
zésül - - úgy látszik már rátaláltak egymásra.
A kollegák és kolleginák éljeneztek és tap¬
solták az igazgató ötletét és a hogyan moso¬
lyogva mind Czinzeri és Czinzera felé fordítot¬
ták tekintetüket, úgy látták, hogy így egymás
mellett ülve mintha Czinzera soványsága el¬
venne Czinzeri kövérségéből, és megfordítva.
- Nagysád merre lakik? — kérdezte Czin¬
zeri, mikor vacsora után szétoszlott a társa¬
ság és ők ketten egyazon irányban indultak
el a csendes budai estben.
- Bizony én nagyon messze lakom.
- Pesten?
- Bizony Pesten.
— Szakasztott az én esetem.
- Kénytelen voltam a Mester-utczába menni
lakni. Ott régi ismerőseim vannak; muszáj
voltam náluk bérelni szobát.
- Szakasztott az én esetem. Én ugyanab¬
ból az okból a Haller-utczában lakom.
- Legalább együtt járhatunk hazafelé !
- Ha nem leszek terhére.
- Dehogy, inkább nagyon örülök; a sze¬
rencse így összehoz bennünket, vidékieket
- A vacsoránál a kollégák már el is je¬
gyeztek bennünket! - - mondta Czinzeri és
melegen, szelíden, kövéren nevetett.
— Csakugyan! - - felelte Czinzera és finom,
madárszerű kis nevetés szaladt ki fiatal torkán.
Ettől a gondolattól kicsit meggyuladtak; a
budai utczán a fák közt a lámpák, mint a
csillagok úgy égtek, langyos, édes lehelet száll¬
dogált a hegyek felől, gyümölcsös illatokkal
tele és szétterült a vérmező felett. Czinzeri •
megborzongott egy kicsit és oldalról, lopva,
most először igazán mint férfi fölmérte Czinzerát.

- Istenem! —• gondolta magában, a hogyaii itt mellettem megy bizalmasan és ter¬
mészetesen, egészen olyan, mintha a felesé¬
gem lenne.
De mindjárt kis, szomorú érzés is terült el
ettől a szivén. Nem szerette a magas sovány
nőket és ha arra gondolt, hogy egyszer meg¬
házasodik, mindig gömbölyded, molett nők
jártak az eszében.
Czinzera érezte magán Czinzeri tekintetét
és csendesen elviselte. Egyenesre húzta magát
és könnyű őszi kabátkájában vékonyán, de
finoman jelentkezett testének szépsége és üde
fiatalsága.
- Sokára jön a villamos! - - mondta egy
platánfa alatt, a jelzőtábla mellett állva Czin¬
zeri és a távolba nézeti
A másik most lopva, gyorsan végig vizs¬
gálta őt a tekintetével.
- Istenem ! - - gondolta Czinzera - - egé¬
szen szimpatikus és kedves ember. Érzik rajta,
ü
°gy jó lelke van. Ügy állok itt vele az éj¬
szakában, egészen ráhagyva, mintha az uram
lenne. Csak miért ilyen kövér ez a kollega ?
Sohasem gondoltam hájas emberre. Mindig
sudár, karcsú férfi volt az ideálom.
Jött a villamos; arra felültek, aztán beszél¬
gettek hazáig. A vidéki ember az egészen más,
mint a pesti. Annak a lelkében ott áll a nagy
ég, a nagy, nevető meaő, fehér bárányok, gyors
lábú lovak, dalos pacsirták, szelek, felhők,
hatalmas egeket gyujtogató villámok, nagy¬
szerű tavaszok, még a virágba borult kökény¬
bokor is édes élmény, emlék... Hát az a
száz más dolog, a mi megmozdul az észben,
ha az ember az elmultakra gondol. Vidéki
emberek megérzik ezt egymásról és mindjárt
testvérekké lesznek...
- Bekopog reggel értem ? — kérdezte Czin¬
zera, a mikor a kapuban elváltak.
— Nagyorrszívesen! — felelte Czinzeri és bucsuzásul gyengéden megcsókolta Czinzera kezét.
Azontúl naponta együtt mentek és együtt
jöttek a villamoson. Beszélni valójuk mindig
volt bőven; eleinte otthoni, vidéki dolgokról,
pedagógiáról beszélgettek, aztán adódtak az új
iskolabeli dolgok; hamarosan panaszkodni kel¬
lett, hogy ez a pesti állás sem színültig tej¬
fel. Csak villamosozni is milyen terhes! És
mennyibe is kerül! Naponta két óra elmegy
a villamos utazással. Azalatt sétálni, tanulni,
szórakozni lehetne. Aztán harmincz krajczárba
is kerül a dolog. Egy hónapban kilencz forin¬
tot tett ki a villamos! Honnan kerüljön az a
kis fizetésből? Közelebb kellene költözni az
iskolához! De az isméi-ősöket otthagyni mind
a kettő gyáva. Az idegenek ráesnek és való¬
sággal kirabolják ebben a rémségesen drága
városban az embert. Egész család egyetlen
szobaúrból akarná a lakbérét, egyetlen kosztosból ^szeretné valamennyiük kosztját kihozni.
- Ámbár az élet így, az ismerősöknél is
elég drága! - - vélte Czinzera.
- Elviselhetetlen! - - állapította meg Czin¬
zeri.
— Istenem! - - gondolta Czinzera - - csak
ne lenne ilyen kövér! Egészen szép pár lenne
belőlünk; összeadnánk, a mit ketten keresünk.
Milyen más lenne az anyagi helyzetünk!
- Csak egy kicsit molettebb lenne ! — gon¬
dolta Czinzeri - - nagyon jól erezném maga¬
mat mellette. Nagyon vág nekem különben az
egyénisége! És milyen más lenne, ha a két
jövedelemből csak egy háztartást kellene ve¬
zetni !
Naponta annyit voltak együtt, úgy megszok¬
ták egymást, az érdekük annyira közös volt,
hogy hiába aggodalmaskodtak a kövérség és
a vékonycsontúság felett magukban, a dolgok
ellenállhatatlanul vitték őket előre és Czinzeri
egy napon okvetlenül kellett, hogy így szóljon
Czinzerához:
Mondja meg őszintén: szimpatikusnak
talál engem ?
- Azt hiszem, — mondta Czinzera — hogy
ezt nem is kellene kérdeznie!

- Miért nem kellene ?
— Mert láthatta abból, a milyen magához
vagyok.
— Akkor talán nekem sem kell mondanom,
hogy nem volt még nő, a kit annyira kedvel¬
tem volna.
- Felfüggesztem az aggodalmaimat és ha
megkér, akkor hozzámegyek — gondolta Czin¬
zera és megbocsátó, finom elnézéssel, nem
akart a kövérségre, mint neki nem tetsző dofogra gondolni a szép pillanatban. - - Majd
ha együtt élünk, diétát tartatok vele, sokat
sétáltatom, vigyázok rá és szépen lesoványítom.
— Nem akarok - - gondolta szelíden Czin¬
zeri - - most azzal foglalkozni, hogy a csont¬
jai nagyon finomak és kicsit több húsnak kel¬
lene rajtuk lenni. Majd ha együtt leszünk,
lesz gondom rá, hogy többet pihenjen és olyan
ételeket egyék, a miktől meggömbölyodik egy
kicsit.
De a gyakorlatban nem ment ám egészen így
minden. Azoktól az ételektől, a miktől Czinzera
hízott volna, Czinzeri is jobban kövéredéit; a
mitől meg Czinzeri soványodott volna, attól
Czinzera is soványodott. A sok sétával is egé¬
szen igy voltak. Csendes, jóságos bánat szállt
így a lelkűkre, bensőén és szomorú megbocsá¬
tások közt sajnálták egymást és eltették min¬
den reményüket a nyárra. A gyönyörű nyárra,
a ragyogó vakáczióra, a mikor házasságuk má¬
sodik évében váratlanul kilátásuk nyílt arra,
hogy elmehetnek pihenőre a Balaton mellé.
Czinzeri bátyja egy fürdő vendéglőt bérelt és
így a nyaralás úgyszólván semmibe sem fog
kerülni nekik.
- Na - - gondolta Czinzeri — ott meglesz,
a mit itthon nem lehet megcsinálni, a kétféle
koszt Olyant fogok etetni szegény kis felesé¬
gemmel, hogy egy kicsit meghízik a drága.
—• Na - - gondolta Czinzera— ott beiudják majd tartani a kétféle diétát. Olyan éte¬
leket etetek a szivem jó emberrel, hogy megfogyik tőle.
- Ott majd sok napfürdőt vesz — gondolta
Czinzeri - - attól felpezsdül a vére. A Balaton
nagyszerű étvágyat fog neki csinálni, jó sok
húst szed föl és egészen olyan lesz, a milyen¬
nek magamnak a páromat mindig elgondoltam.
— A napfürdők, a. viz - - gondolta Czin¬
zera - - majd annyira igénybeveszik a szerve¬
zetét, hogy lead ebből a sok húsból. Sokat
kikényszeríteni majd csónakon a vízre, az jó
torna lesz. Ott le fog soványodni és egészen
ideális férfi lesz belőle.
A Balaton mellett nagyszerű volt az élet;
megifjultak a nevető kék tó drága hullámai¬
ban, süttették magukat az ujjáteremtő napon,
a forró homokban, dolgoztak a fürge evezők¬
kel; vigyáztak egymásra és a nélkül, hogy
titkos czéljukat és aggodalmaikat az eredmény
iránt elárulták volna hajszolták a munkára és
tiltották az ételektől egymást.
- A kedves teremtés l — gondolta Czin¬
zeri — hogyan megkinzom szegényt.
- A drága jó ember — gondolta Czinzera —
milyen rósz vagyok hozzá!
De lassanként mind szomorúbbak lettek,
mert a várt eredmény nem jelentkezett.
- Jézusom ! — állapította meg Czinzera hiszen ez az ember mindig jobban hizik.
- Istenem! - - állapította meg Czinzeri hiszen ez az asszony még több húst veszít
- Tudja - - mondta Czinzera, mikor a vo¬
nat a tündéri kékségben sugárzó viz mellett
hazafelé indult velük - - ide nekünk többet
nem szabad eljönnünk, ez nem tesz jót nekünk.
Igazad van angyalom; ez nem tesz jót
nekünk. Ide semmi esetre sem szabad eljön¬
nünk.
Lopva egymásra néztek, nehogy a tekinte¬
tük megbántsa egymást. Már arra gondoltak,
hova kelljen hát jövőre menni ? És lehet-e
majd menni? Nem lesz nekik soha arra való
pénzük!
Mikor aztán az igazi nagy nyár közeledett,
megint nagyon fáradtak, elcsigázottak voltak
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az egyévi munkától. Lelkűk előtt fölrengett a
Balaton áldott, szép vize, a boldog pihenések
az aczélosító homokban és a gyors, iramló
tovaröpülések a vizén, a szelid, nevető napok,
a hűvös, mély álmu északák.
— Tavaly tulajdonképen elhibáztuk a dol¬
got — gondolta Czinzera — majd az idén
okosabbak leszünk.
— Az csak kísérlet volt — gondolta Czinzeri — majd az idén hasznosítjuk a tanulsá¬
gokat. Tulajdonképen nem is lehet ez másként.
Egy este, mikor a nap már leszállt a túlsó
parton, a füredi hegyek mögött és a roppant
víz opálos zöldje halkan belesötétült az estbe
és csak apró fodrok villámlottak föl rajta ezüst¬
fehér szikrázással, a nagy igliczes, szittyás rétségen, mely a még kissé puszta partokon el¬
terült, kar-karban ment Czinzeri és Czinzera.
Fürödtek a langyos vízben, a szelid, méla
estben és bágyadtán függtek most egymáson.
A testük egymáshoz ringott, a fejük összeösszehajlott; a füvek halkan mozogtak, a trücskök váltakozva muzsikáltak, itt-ott a kertek¬
ben tarka lampionok csillogtak, messziről, na¬
gyon messziről valami pirosság lobbant a le¬
vegőbe és valami távoli döngés mondta, hogy
ott bújik ki a láthatár alól az esti vonat. Ők
ketten szelíden, csak a lelkűkben valami állandó
bánattal jártak az estben. Mentek, mentek és
hallgattak; nagyon szerették egymást, de valami
elmulaszthatatlan fájdalmat nem tudtak ma¬
gukból kiirtani. ,.
— Csak egy kicsit meg tudnám soványítani! , - - gondolta Czinzera.
- Csak egy kis húst tudnék még ráadni! gondolta Czinzeri.
De olyan gyöngédek voltak és annyira vi¬
gyáztak egymásra, hogy ezt a gondolatukat
még soha ki nem mondták. Csak mentek ott
az estben, szivükben a finom és halk, de ál¬
landó kis bánattal: a vonat pedig közeledett,
mindjobban közeledett és a piros, tüzes felhő,
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Kubics (Torzs) és Matild (Gombaszögi Frida) az
I. felvonásban.

melyet kéményéből a magasba lobbantott, meggyiíjtáni látszott az éjszakát és fellobbantotta
lelkűk csendes nyugalmát is. Egyszerre meg¬
szólalt Czinzera, de mindjárt meg is ijedt attól,
a mit hirtelen mondott:
— Magát édesem, tulajdonképen Karlszbadba
kellett volna küldenem.
- Engem? - - kérdezte meglepetve Czin¬
zeri - - hát mi a bajom nekem ?
- Kicsit nagyon elhízott!
Czinzeri ezen nagyon elcsodálkozott.
- Én mindig azt gondoltam, — mondta hogy rajtam nincs semmi kivetni való. Csak
téged kellene Tárcsára, vagy Szovátára kül¬
denem.
- Engem ? — bámult Czinzera - - hát mi
a bajom nékem?
- Szerettem volna, ha egy kicsit jobban
nekikövéredsz!
Ott álltak és hallgattak; mindketten meg¬
bántva érezték magukat, kis harag forrt föl
ösztöneik mélyén.
— Hát akkor abszolúte nem tudja méltányolni
a lemondásomat és a megbocsátásomat! gondolta Czinzera és úgy érezte, hogy egyszerre
elvesztett valami drága dolgot.
• Fogalma sincs róla ilyenformán, hogy
mennyi tinóm elnézéssel voltam iránta! —
gondolta Czinzeri és ő is úgy érezte, hogy a
pillanat elrabolt tőle valamit, a mit soha többé
nem lehet visszahozni.
Czinzerának apró könnyek gördültek elő a
szeméből; Czinzeri a vonat felé nézett, a moz¬
dony épen egy nagyot fújt és piros, lángos,
füst röppent a magasba; a lobbanás felrázta
Czinzeri bánatát és a világosságnál az apró,
csendes könnyeket is meglátta Czinzera arczán.
Nagy, odaadó fájdalom szállt a szivébe.
- Azért mégis csak csókolj meg angya¬
lom ! - - mondta Czinzerának.
És Czinzera egészen hozzásimult és áten¬
gedte neki a száját.

A színházi társalgó a III. felvonásban. Az előtérben Matild (Gombaszögi Frida) és Bömer (Sebestyén) és Marton Ida (Rónai Alico.)
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A BOLOGNAI ROVÁSIRÁSOS MAGYAR
NAPTÁR.
Az 1515-ki konstantinápolyi rovásirásos ma¬
gyar nyelvemlék iménti fölfedezése óta (lásd
a «Vasárnapi Újság* április 27-iki számát) a
magyar írástörténetnek ujabb eseménye van.
A bolognai egyetemi könyvtár Marsigli-iratai
közt nyomára jöttem egy rovásirásos kéziratnak,
melynek magyar tartalmát maga Marsigli A. F.
hadimérnök 1690 táján másolta le Erdélyben.
Az élénk s/ellemü olasz gróf, a ki nyomtatás¬
ban megjelent nagy Duna-monográfiájának egyik
kötetét Magyarországon és Erdélyben talált fel¬
iratos emlékek pompás rajzaival töltötte meg,
tüzetesen tájékoztat bennünket arról, hogy ezt
s sajátságos irást egy olyan fára rovott nap¬
tárról másolta le, a melyet a székelyek abban
a régi időben használtak, midőn keresztyén
hitre tértek.
Noha a középkori latin krónikák és a XVI.
századi emlékirók állandóan hangoztatják, hogy
a székelyek ősi betűiket rovás-botokra és apró
pálczikákra metélik, eddig egyetlen emlékkel
sem rendelkeztünk, a melyről bizonyítani le¬
hetne, hogy az élet csakugyan székely módra
termelte. Hiszen az 1501-ki csikszentmiklósi
emlék templomfelirat volt, az 1515-ki szöve¬
get a rab székely kőlapra véste fel, a Telegdyféle 1598-ki Eudimenta kézirat s az 1668-ki
énlakai felirat festve van. A most fölmerült
értékes mívelődéstörténeti emlék lesz tehát hi¬
vatva arra, hogy a más oldalról már ősrégi
eredetűnek bizonyult székely betűsor rovás¬
jellegét és jobbról balra irányodó sorvezetésé¬
nek természetes bustrophedon-jellegét a hazai
és külföldi tudományosság előtt kétségbevonhatlanul igazolja.
A lemásolt rovás-naptár régisége más kér¬
dés, és nem is nagyon fontos kérdés. Egy ilyen
föltétlen hitelű emlék esetében tulajdonképen
az volna érdekes, ha a székely rovásírás hasz¬
nálatának minél későbbi határjelzője lehetne.
Az a körülmény, hogy a naptár szövege csak
állandó ünnepeket, illetőleg névnapokat jelez,
csakugyan támogatja azt a föltevést, hogy a
lemásolásra méltatott régiséget a székelyek év¬
századokon át, talán már a keresztyén hitre
térés óta használták. Sőt a rovás-naptár hasz¬
nálatának ezt a távlatát nemcsak a pogánykori eredetű rovásírás eme folytatólagos alkal¬
mazása világítja be, hanem az a valóban kez¬
detre valló jelenség is, hogy a naptáron rajta

volt az olvasást megkönnyítő betűsor és több
oktatási czélt szolgáló bibliai név (Jeruzsálem,
Jerikó stb.) is. Talán a naptár kezdetleges egy¬
szerűsége szintén régiségre vall, mint a hogy
a kezdet kezdetét jelzi már maga az a feltűnő
körülmény is, hogy egy öröknaptáron a főbb
állandó keresztyén ünnepek és névnapok nem
naptári fogalomjegyekkel, hanem betűszerinti
szöveggel vannak felróva. Évszázadokon át
használatban voltak és százával fenn is ma¬
radtak a svédek, norvégok, dánok, finnek és
észtek híres rovás-naptárai; de ezeken a hét
egyes napjait, az aranyszámokat, vasárnapi
betűket már csak egy-egy rúna-jegy, a főbb
ünnepeket, hold-változatokat pedig a fogalom¬
jegyek egész serege jelzi.
A régiség érintett ismérvei mellett vannak
viszont olyanok, a melyek Marsigli állítását
jóval szűkebb határok közé szorítják. Közülök
csak kettőt említek fel. A székelyek a XI. szá¬
zadban lettek keresztyénekké, mig a naptár
szentjei közt szerepel Assisi Szt. Ferencz (okt.
4.), a kit 1228-ban és Magyarországi Szt. Er¬
zsébet (nov. 19.), a kit 1235-ben kanonizáltak.
Ugyanígy találhatók benne XIV—XV. századi
névnapok, a melyek szintén később kerültek
a primiíiv székely naptárba. És valahányszor
ezt az örök naptárt újra rótták, nemcsak az
ünnepek bővültek, hanem változott, felfrissült
a szöveg elavult hangtani jelzése is. Az így
felderíthető határjelzők segítségével a XVI.
század első feléig, körülbelül a magyar nyelv¬
emlékek határáig jutunk el. Marsiglinek tehát
1690 táján mégis régi, másfélszázados rovás¬
naptárral volt dolga.
Az öt lapra másolt szöveg egyik lapját itt
bemutatjuk olvasóinknak. A négysoros má¬
solat, jobbról balra indulva, először a rovás
bordáján talált bevágásokat tünteti fel gondat¬
lanul húzogatott vonáskákkal. A rovás-naptá¬
ron ez a napok számát jelezte s az alája rótt
ünnepről tehát meg lehetett állapítani, hogy a
hónap hányadik napjára esett, így a jan. l-ki
kiskarácson felett azért van helyesen öt be¬
vágás jelezve, mert a következő Szentkereszt
(helyesebben Vízkereszt) a hatodik vonás alá,
vagyis jan. 6-ára esik. A rovásirásos szöveg
alatt van Marsigli fáradságos, de teljesen el¬
hibázott megfejtése. Mivel ugyanis magyarul
nem tudott s a rovásírás jegyeiről is csak
annyit derített ki, hogy a mássalhangzóknak
e-vel hangoztatott értékük van: Köskaráesont,
Szenkeresztet, Pált stb. «Ekösekeraeesen»-nek,
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<iEszekenereszt»-nek és «Epálel»-nek betűzte
ki. Mi rövidség okáért e megfejtést és az alatta
olvasható latin nyelvű kalendáris magyaráza¬
tokat, valamint a hiányos rovás-vonásokat is
mellőzzük: de az olvasónak segítségére lehet¬
nek abban, hogy a mi megfejtésünket a rovás¬
írással egyeztetni tudják. A rovott írásjegye¬
ket csupa nagybetűvel jelezzük, a mellőzött
magánhangzókat pedig közben apró betűkkel
pótoljuk. Az ekként kibetűzhető szöveg jgy
hangzik :
KÖSKaEÁCSaN (jan.l.), SZeNKeReSZT (6.),
PÁL (15.), aNTaL (17.), PIEiSKA (18.), FÁBlAN (20.), ÁJNeS (Ágnes 21.),INCZeH(22.),
PÁL (25.). — eBBEDA (febr. 1.), BOldoGaSZONY (2.), BaLÁZS (3,), AGaTA (5.),
DUEuTYA (6.), APoLoNA(7.),KOLoZS (10.),
BALeNT (14), JÚLIA (16.), PETeE (22.),
MÁTÁS (Mátyás 24.), GeEGeLY (márcz.
12.), BeNeDeK (21.), BOldoGaSZONY (25.)
Avatott szem már az első pillanatra észre¬
veszi, hogy Marsigli másolata számunkra csak¬
ugyan elsőrendű irástörténeti emléket mentett
meg. Nagy terjedelménél fogva elég anyagot
nyújt ahhoz, hogy a csikszentmiklósi és kon¬
stantinápolyi rovásirásos nyelvemlékek rövid
szövegeiben szórványosan fölmerülő s kivéte¬
leknek tetsző jelenségek törvényszerűségét iga¬
zolja. Csak egy példát említek feL Eddig
nem tudtuk, hogy a csikszentmiklósi szöveg
«MÁTYeS»-a MÁTYÁS»-nak, a konstantinápolyi
szöveg «BeRLABÁS»-a, «TeMÁS»-apedig «BaRLABÁS»-nak és «TaMAS»-nak olvasandó. Most
azonban a példák egész özöne igazolja, hogy
a szomszédos szótagokban ismétlődő azonos
magánhangzókat a középkorban csak egyszer,
vagy pedig egyszer sem rótták ki. Ilyen az itt
bemutatott lapon az egyetlen irásjegygyé össze¬
rótt «aNTaL», melyet Marsigli ki sem tudott
betűzni; vagy a «KOLoZS, melyből a máso¬
dik o-hangzó van kihagyva.
Az ókori eredetű középtengermelléki Írás¬
rendszerek közös nagy családjának ismerői tud¬
ják, hogy a szemeink előtt így kibontakozó
mássalhangzós rendszer a legrégibb keleti örök¬
ségekhez tartozik. Ezért kell repeső örömmel
tudomásul vennünk, hogy az évszázados pusz¬
tulások szomorú magyar sivatagjától távol
megmenekülhetett ez az idegenbe vetődött má¬
sodik rovásirásos kincsünk, mely ezután már
szintén beszédes tanuja lesz ősi kultúránk haj¬
dani fenséges tenyészetének.
Dr. Sebestyén Gyula.
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RUDNYÁNSZKY GYULA.
1858—1913.

Néhány hete általános megilletődés közben
vettük tudomásul Rudnyánszky Gyula meg¬
betegedésének hírét. A kitűnő költőt, ki már
néhány év előtt elvesztette szemevilágát, várat¬
lanul, szinte orozva támadta meg a legrettenetesebb betegség, az elme elborulása, azokban
a.napjaiban, a mikor a mit sem sejtők jog¬
gal azt hihették, szelleme új felvirágzásának,
munkakedve és képessége fellendülésének napjai
jöttek rá. S a betegség szokatlan gyorsan vég¬
zett vele, néhány napot töltött az elmebetegek
szanatóriumában s hirtelen tört rá a halál.
Talán újabb s nagy szenvedésektől mentette
meg, — de azért mégis tragikus az elmúlása
a költőnek. Családja: özvegye, fíéthy Laura,
az országosan ismert kitűnő művésznő és ser¬
dülő gyermekei érzik legsúlyosabban e csapást,
mert ők még reméltek s mert most, az apa
elhunytával a bizonytalan árvaságnak néznek
elébe.
Az irodalomnak is érzékeny vesztesége Rud¬
nyánszky Gyula halála. Több mint harmincz
éven át előtérben álló, szereplő alakja volt iro¬
dalmunknak, a kit tehetsége révén méltán em¬
legettek a legkiválóbbak között. Rendkívül küz¬
delmes életet élt át; voltak nagy sikerei és
megkóstolta a szenvedés keserű poharát, állott
a népszerűség napfényén és homlokát megvérezték a sziklák, melyekbe emberi gyöngeségből ütődött, próbált fölvergődni a fővárosban
és a vidéken, elvesztette lába alól a talajt ide¬
haza, az amerikai magyar sajtóban keresett és
talált is boldogulást, majd szemevilágát vesztve,
ismét itthon próbálta feleleveníteni hírnevét.
Abból a nemzedékből való volt, a mely a
hetvenes években lépett az irodalomba s a
melynek sok közös vonása megvolt ő benne is.
A forradalom utáni nemzeti depresszióban szü¬
letettek nemzedéke volt ez s jelentékeny tehet¬
ségek mellett, jelentékeny lelki alkatbeli fogyat¬
kozásokat rejtegetett magában. Belső izgatott¬
ság és nyugtalanság élt benne, a mely csak
keveseknél, a legerősebbeknél vezetett nagy
alkotásokra és fényes pályafutásokra, a legtöb-

Botfaii fdlvéttle.
RUDNYÁNSZKY GYULA.

bekben akadálya lett a harmonikus kifejlődés¬
nek, a teljes lehiggadásnak s az alkotó erő
nyugodt, öntudatos kifejtésének. Soha, irodal¬
munk egy korában sem találunk annyi félre¬
siklott, szervetlenül kialakult tehetséget és soha¬
sem találunk oly nagy számmal munkákat, a
melyekben geniális vonások feltűnő fogyatko¬
zásokkal párosulnának. Az akkori irodalmi élet
is fokozta a nemzedéknek ezt a nyugtalan, vib¬
ráló, megállapodni nem tudó szellemét; a ki¬
fejlődésnek induló, de százféle tekintetben még
fejletlen sajtó, a mely mégis a maga körébe
vont csaknem mindenkit, a ki valamirevaló te¬
hetség volt, a maga napról-napra való állhatatlan életével szította az emberek belső nyűg-

fa atatlanságát. Ez a kor a töredék-pályák, tö¬
redék-művek és töredék-tehetségek kora. Alig
van egy is, a ki oly jellemzően fia lett volna
korának, mint Rudnyánszky Gyula. Világnézete
sohasem alakult ki szilárdan és szervesen, szel¬
leme folyton ellentétes irányok között hányódott-vetődött s majd minden munkája valami
diszharmonikus egyenetlenséget mutat, a mely
félreérthetetlenül elárulja, hogy a költő lelké¬
nek szervezetében gyökerezik. Lirai hangula¬
tok, hazafias felgerjedések, melyek közül egyik¬
másik szélsőséges hangjával országszerte beszéd
tárgya lett, vallásos hangok, filozófiai töpren¬
gés, - -' a lirai költészet minden hangja és
árnyalata megszólalt Rudnyánszky lantján s
egy-egy nyugalmasabb pillanatában a modern
elbeszélő vers hangját is megszólaltatta. És a
nélkül, hogy valaha is teljes-tökéletesen ki
tudta volna magát fejezni, mindig éreztetni
tudta a jelentékeny tehetséget. A belső formát,
a kompozicziónak azt a titokzatos művészetét,
mely csakis a harmonikusan kialakult lelki
életből fakadhat és a mely egyedül teheti lehe¬
tővé a teljes, zavaró mellékhangok nélküli ki¬
fejezést, a mondanivalónak a formába való tö¬
kéletes beilleszkedését, — ezt nem tudta soha
elérni, de a részletek mindig jelentékenyek és
az egésznél többet ígérők voltak. Rudnyánszky
költészete középen áll az Arany iskolájának a
népiesben gyökerező magyarossága és az utána
támadó új iskolának az európait hangsúlyozó
stílusa között, e két elem — mint legtöbb kor¬
társában, — benne sem tudott még szervesen
egyesülni. Egy tekintetben azonban az elsők
egyike volt kortársai között: a verselésnek, a
ritmusnak és a rímnek a maga kora színvona¬
lát felülhaladó virtuóza volt.
Lapunknak fellépése óta úgyszólván haláláig
munkatársa volt, legszebb verseinek nagy része
jelent meg nálunk. A legutóbbi időben is több
versét közöltük: néhány nappal megbetegedése
előtt adta át közlésre egy versét, mely élet¬
örömtől sugárzó tartalmával most szinte tragi¬
kusan hat meg, s egy hosszabb költői elbeszé¬
lését. A kis verset mai számunkban közöljük,
a költői elbeszélés is ki van már szedve s kará¬
csonyi számunkban fog megjelenni.
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A régi trencséni jezsuita, jelenleg piarista-rendház

TEENCSEN VAEMEGYE MŰEMLÉKEI
ÉS A TEENCSÉNI MÚZEUM.
Kevés része van ennek az országnak, a mely¬
nek története annyira össze lenne nőve a nem¬
zetével, mint Trencsén vármegye. A megye
négyszáz községe közül háromszáznak a kul¬
túrája a legrégibb idő óta magyar, már "az
Árpádok korában is élénk volt itt az élet, a
ma romokban heverő trencséni várnak Szent
László, II. István, IV. Béla, Róbert Károly,
Nagy Lajos, Zsigmond, Mátyás voltak a ven¬
dégei, az Illésháziak kopott, törött czímerével
büszkélkedő kőrakások mellett nem egyszer in¬
tézték sorsát ennek az országnak. És mégis
ma ez a vármegye történelmi emlékekben a
legszegényebb. A várak tömérdek műkincsének,
históriai ereklyéinek csak kis része van nálunk,
másik részét vagy megsemmisítette a tűz, vagy
elvitte a medrét minduntalan változtató Vág,
vagy pedig idegen országok múzeumaiba és
magángyűjteményeibe kerültek. A prágai mú¬
zeum például külön osztályban őrzi a magyar
vonatkozású felvidéki emlékeket.
Az egész vármegye tele van régi műkincsek¬
kel. A Vág mellett egymásután merednek ég
felé a régi várak romjai. Stibor vajda híres
fészke: Beczkó, a Jakusitsok büszke vára Oroszlánkő, a szkalkai apátság, a ledniczi Bákóczikastély, Bitse, a Thurzók ősi fészke, Vágváralja, a honnan a Podmaniniak rablólovaghada
intézte kirohanásait, a hires Balaesa-kastély,
Hricsó, Lieteva, Sztressnó, Ovár, a bogoszlói
várkastély, Zayváralja, Vágcsütörtök, Szűcs ma
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Régi szárnyas oltár a rendház kincsestárában-

refektóriurna.

már vagy eltűntek a föld szinéről, vagy pedig
omladozó romokban hevernek. A birtokok is
gazdát cseréltek, a hatalmas Illésházy család¬
nak, a mely századokon keresztül volt ura erre¬
felé majd minden talpalatnyi földnek, egyetlen
tagja sincs az élők világában. A vármegye nagy
kastélyai közül a Zayngróczin és Nemesváral¬
jain kivül - - a mely leányágon a Prileszkyekről Osztroluczky Géza volt főispán birtokába
ment át - - ma már egy sincs a régi tulajdo¬
nosok kezén, sőt majdnem valamennyiben kül¬
földi gazda az úr.
Trencsénben, a vármegy..! székhelyén még
sok emlék hirdeti az Illésházyak aranykorát.
Áll az a ház is, a hol Bethlen Gábor 1622ben 13 hétig tartotta rejtve a szent koronát.
Ma még megbámulhatjuk a falait, de pár hó¬
nap múlva már építik itt is új hajlékát ja.
trencséni postának és nem marad nyoma az
érdekes múltú háznak, a melyen egyébként
még csak emléktábla sem díszlik. A jezsuiták
egykori klastroma áll még, olyan ma is, mint
volt 1642-ben, a mikor Lippay György prímás
megépíttette. A barokkstilü templom tornyán
oldalvást áll a kereszt, a háromemeletes rend¬
házban ma a piaristák tanítanak. Ők őrzik a
jezsuiták műkincseit is, a melyeket a vallás¬
alap helyezett el letétképen a rendházban.
A műkincsek között kétségkívül legértékesebb
az a kis szárnyas oltár, a mely a XV. századi
hazai művészet egyik remeke.
Maga a rendház gyönyörű épület, a hátsó
lépcső boltozatán megmaradt stucco-ornamentumok, a rend gyógyszertárának hasonló di-

szítéeü boltozata, de mindenekelőtt egy óriási
refectórium azt mutatják, hogy itt fejedelmi
módon rendezkedett be a jezsuita szerzet.
A plébánia-templomban is számos érdekes?
séget tálálunk. A templomhoz fedett falépcső
vezet, ezt 1540-ben építették, alsó bejáratánál
van a jezsuiták szemináriuma, a melyet Püsky
János kalocsai érsek építettetett 1739-ben, a hol
valamikor a nemes ifjak tanultak és a hol most
mozgóezinház van. Nem messze á templom¬
tól füstölög még a kis bérház kéménye, ebben
a házban lakott még 1790-ben a városi hó¬
hér, lenn a piacztér mellett büszkén hirdeti a
vármegyeháza — a melynek csak egyik része
áll— Mária Terézia korának építő művészetét.
És ebben a városban, a hol majdnem min¬
den háznak megvan a históriai jelentősége, &
hol úgyszólván, mindjén talpalatnyi föld törté¬
nelmi emlékeket rejteget, a múzeum még min¬
dig egy magánházban kénytelen meghúzódni.
Nyolcz terembe zsúfolták össze azokat a lele¬
teket, a melyek közül nem egy, páratlan a
maga nemében. Bégóta sürget már kultúrpalo¬
tát az a kevés ember, a kik ezt a múzeumot
két évvel ezelőtt megteremtették, mert a mai
állapot mellett a Múzeum Egyesület kényte¬
len visszautasítani azokat az ajándékokat is,
a melyekkel lelkes hazafiak akarják gazdagí¬
tani, ílészben azért, mert a múzeumban - - a
melynek gyűjteményében 34,000-nél több tárgy
foglal helyet — újabb anyagot beszorítani nem
lehet, részben pedig, mert helyiségei tűzveszé¬
lyesek és az értékes tárgyakat állandóan vesze¬
paál Jób.
delem fenyegeti.

1. Az a ház, a melyben Bethlen Gábor 1622-ben 13 hétig őrizte a magyar koronát. (Most le fogják bontanul
- ± A Mária Terézia-korabeli vár¬
megyeháza. — 3. A vártemplomba vezető födött lépcső. — 4. Az egykori hóhérház.
Régi kályha és bútorok a trencséni múzeumban,
a vágtapolczai Wesselényi-kastélyból.

Régi fegyverek a trencséni múzeumban.
Jelfy Gyula fölvételei.

TRENCSÉN M Ű E M L É K E I B Ő L . — Jelfy Gyula fölvételei.
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Irta GRAZIA DELEDDA.

De Predichedda nem szerette, ha mások is
rosszakat beszélnek Antonio Morcról és most
védelmezni kezdte, elfelejtkezvén arról, hogy
miket mondott, épen az imént, ő maga, felőle.
- Tönkre tette magát másokért, a barátj a i é r t . . . A te urad is tudna erről egyetmást. . .
- Az én uram ? - - mondta Sebastiana, a
nélkül, hogy megsértődött volna. — Jobb lett
volna, ha a nagybátyád nem hivja Nuoróba!
- Miért ? Talán már megbántad, hogy hozzá¬
mentél? Nem panaszkodhatsz: jó állása van...
- De mégis rossz a mi sorsunk. Mi lesz ve¬
lünk, ha megöregszünk?
- Predu Mária Dejana előbb fog meghalni,
mint te, mert ő öregebb nálad . . . És akkor te
megint férjhez mehetsz-. . . Hozzámégy Brúnó¬
hoz . . . Mi!
Sebastiana úgy megszorította a leány karját,
hogy az már fájt is és fölkiáltott:
- Megbolondultál ? Megbolondultál ?
Predichedda ránézett és csufondárosan mon¬
dotta :
— Hogy elpirultál, Sebastiana ! Még azt hi¬
hetnem, hogy eltaláltam a gondolatodat. . .
És elszaladt.
Sebastiana utána. És köveket meg mirtusbogyókat hajigált utána. Végre mind a ketten
megálltak, jó messze egymástól és újra bogyó¬
kat kezdtek szedni.
Néhány fagyai-bokor olyannyira tele volt
bogyóval, mintha vörös posztóval lenne bebo¬
rítva. És a mirtus-bokrokon is több volt a
feketés-violás gyümölcs, mint a levél. Fűszeres
szag töltötte meg a levegőt és a szűz vidék,
vad gyümölcsökben gazdagon, a fényes és de¬
rűs látóhatárral, olyan volt, mintha ide még
nem értek volna el az emberi hazugságok és
ármánykodások,
A mikor elkészültek a bogyószedéssel, a két
barátnő leült a napsütésbe, a langyossá föl¬
melegedett kövekre, szemben Oliena kékes és
fehéres, márványosan csillogó hegyeivel. Sebas¬
tiana végtelen vágyat érzett, hogy elmondja
titkát, mintha ez a vidék arra ösztökélné, hogy
végre egyszer elmondja az igazságot, a mit
még sohasem tett meg.
- Predichedda, miért beszéltél így ? — kér¬
dezte zavartan, egyik tenyeréből a másikba
pergetvén néhány vörös bogyót. — Ne beszélj
így többé mások előtt, tudod: inkább döntsd
rám az egész házat. Nem emlékszel már, hogy
mit csinált velem Marieléne puszta gyanúsí¬
tásra? Ne tegyél tönkre másodszor is, húgom.
Én félek Marielénetől és félek az anyámtól is,
mint a tűztől. . .
Predichedda figyelmesen hallgatta és apró,
értelmes szeme úgy csillogott, mint valami
erdei madáré.
— Rémlátásaid vannak, szivecském,
mondta csöndes, gúnyos hangján. — Én va¬
gyok talán a te halálos ellenséged, hogy attól
félsz, elfecsegem másoknak a dolgaidat?
- Az én dolgaimat ? Hová gondolsz ! Minek
képzelsz ! Nekem nincsenek titkaim . . . nem
is lehetnek . . . Az anyám úgy leskelődik utá¬
nam, mint valami börtönőr. Még a gondolatai¬
mat is látja . . .
- Ha látná valamennyit, nem volna olyan
nyugodt! — mondta * Predichedda és ledobált
néhány mirtus-bogyót.
Sokatjelentően mosolygott, miközben Sebas¬
tiana, fejét lecsüggesztve, így szólt:
- Esküszöm neked, sohasem vetkeztem. Az
anyám tönkre tett, mert megtalálta ládámban
annak a vén héjának az ajándékait. Oh, milyen
buta is voltam én akkor igazán! Mulathattam
volna, szerelmeskedhettem volna, jó férjet ke¬
reshettem volna: és a helyett arra gondol¬
tam . . . De elég! Megfizettem a tévedésemért,
mondhatom neked!
- A te üjrjed derék ember, a ki szeret téMit akarsz még ?
— Én se gyűlölöm^ nem, de mit tegyek, ha
látom is, nem tud föltüzelni, nem érzem, hogy
mind a vérem a szivembe szökne, nem érzem
azt a gyönyörűséget, a mi elfog . . . h a . . .
Elpirult és olyan volt, mint a piros bogyó,
a mit a kezében tartott.

Predichedda pedig folytatta az ő mondatát:
- Na . . . más valaki van melletted!
— Oh, hallgass! Hallgass, vagy megfojta¬
lak ! — kiáltotta Sebastiana és a szava úgy
csendült vissza az elhagyott vidék csöndjében,
mint vércse-vijjogás. De aztán rögtön hozzá¬
tette halkan: - - Hát jó, mi ebben a bűn? És
talán az én vétkem ez? Szerettem. Emlékezz
csak vissza, mondtam is neked : a mikor akkor
utoljára lejött, este, átölelt és másnap én, meg¬
vártam, a mikor a kúthoz mentem . . . 0 jött,
rám nézett... de Marieléne pénzére gondolt!
Megmondtam neki, tudod: és ő szinte össze¬
esett a szemrehányásaim miatt és esküszöm
neked, majd hogy bele nem h a l t . . .
— Ilyen semmiségért? Vigyázz magadra, szi¬
vecském ! Ezek az idegenek, a kontinensről,
értenek ám a komédiázáshoz . . .
- Ő nem tud komédiázni . . .
- Hát akkor miért mentél feleségül Predu
Mária Dejanához?
- Ha nem ő lett volna, hát lett volna egy
másik. Emlékezz csak vissza, az anyám bezárva
tartott, Brúnó pedig már elgyűrűzte magát.
Olyan voltam, mint madár a kalitkában, de
düh, megalázkodás és unalom gyötört. Egy
este azt merészeltem mondani az anyámnak,
hogy bár inkább megszöktem volna az öreggel.
Az anyám fölpofozott, a földre tepert, elszaladt
az öreghez és azt mondta neki, hogy föl fogja
jelenteni . . . Tizenhatéves voltam akkor, Pre¬
dichedda lelkem, most pedig tizennyolcz esz¬
tendős vagyok . . . Igen, tizennyolcz: de úgy
rémlik nekem, mintha már százéves lennék . . .
— Én húsz éves vagyok, Sebastia! És nem
vagyok úgy kétségbeesve, mint te . . .
- Te szabad vagy! Szabad vagy! - - ismé¬
telgette Sebastiana. — Neked nincs se férjed,
se anyád, se apád, se fivéreid . . .
- De van egy nagybátyám, szivecském, és
az aztán kiadós !
- És te . . . te . . . te nem születtél rossz
csillagzat alatt, . . . mint én.
— Te ? Ezzel az arczczal ? Oh, téged túlsá¬
gosan is szépnek szült az anyád.
Sebastiana a saját arczába kapott, mintha
össze akarná karmolni magát.
- Mások is szépek, de nincsenek elátkozva,
mint én!
- Tudod mi vagy te, Sebastiana ? Gyáva
nyúl vagy. Én, látod, én . . .
- Te, mit tennél te ? Mond h á t . . .
- Én mulatnék! Élném a világomat. Nincs
gyereked. Téged bosszúból vettek el feleségül.
Én bizony, a te helyedben, megugranak a mossiu Perroval!
Sebastiana, a ki egészen más tanácsot várt,
fölkaczagott:
- Most? Most borzadok tőle. Utálom. Ő bi¬
zony szeretné. De én nem adom el magam.
Ő csak akassza föl magát a nyaklánczaira!
Nevetett. De nemsokára megint csak elkomorodott és a ki nem elégített szenvedély tüze,
elérhetetlen vágyak lobogása lángolt föl a sze¬
mében. Kezeit tördelte és mintha csak magá¬
ban töprengene, ismételgette :
- Mihez kezdjek? Mit csináljak?
Predichedda, a ki most már megszánta, ab¬
ban hagyta a bogyók rágcsálását és dobálását
és azt kérdezte megindultán:
- De ő, mit mond ő?
— Ő ? Semmit. Még csak rám se néz. Becsü¬
letes emberi
— Vagy talán fél az u r a d t ó l . . . és legfőképen a feleségétől. . .
- Az is lehet. És igaza van. Megölne mind¬
kettőnket.
- A cantostorie* nótát is csinálna róla¬
tok ! — mondta Predichedda és fölugrott. —
Igaz is, különös egy história. De mond iga¬
zán, miért is szereted? Idegen ember, jött-ment
ember, nem is szép ember. Miért szerettél hát
belé? Bűn ez, szégyen ez.
— Ki tudná azt megmondani? Hát tud az
ember parancsolni a szivének ? Hát te miért
szereted a nagybátyádat? Az se szép ember és
még hozzá rósz ember is. Szégyen és bűn, ilyen
embereket szeretni!
- Ez egészen más dolog. Az én nagybátyám
olyan szerencsétlen ! És ha én nem szeretném,
hát ki szeretné? Én mindenkit szeretek, szi¬
vecském, a ki szenved és a kinek baja van.
* A nótacsináló.
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Látod, téged is sajnállak. És szeretnék segíteni
neked, szeretnélek boldognak látni! Ha talál¬
kozom Brúnóval, meg is mondom: te buta,
miért nem nyitod ki a szemedet, mért nem
nézel rá . . .
— Oh, hallgass! Megesküdtél, hogy nem
inondsz el semmit!
Hazafelé indultak jószagú zsákmányukkal és
Sebastiana elmesélte találkozásait Áldó Brúnó¬
val, Predichedda pedig hallgatott, csak hallga¬
tott és folyvást arra gondolt, hogy miként te¬
hetné boldoggá mindkettőjüket.
- Sebastiana, figyelj ide: a te bajod olyan,
hogy abból ki kell gyógyulnod. Próbáld meg
mulatni. Hallgass rám.
De Sebastiana a fejét csóválta. Az ő baja
másfajta orvoslást kívánt.
- Holnapután van farsang vasárnapja, folytatta Predichedda. - - Hallgasd rám, mas¬
karába öltözünk és elmegyünk tánczolni . . .
- Az anyám nem akarja . . .
— Oh, oh, nem akarja? Ösmer ő téged! De
figyelj ide: én elmegyek érted és azt mondjuk
neki, hogy a templomba megyünk.
- Egyedül leszünk?
- Igen. Antonio bátya' holnap elutazik és
csak hétfőn jön haza. Az ő házában átöltözkö¬
dünk . . . Jól fogunk mulatni! Száraz geszte¬
nyével dobálódzunk majd konfetti helyett . . .
De Sebastiana egész más mulatozásra gon¬
dolt.
Lassan mendegéltek lefelé az úton, a völ¬
gyön át, a mely megtelt árnyékkal, mialatt a
naplemente fényében kivörösödtek az Orthobene csúcsai, mintha tűz lobogna odafönt.
A hídon, bár már jó késő volt, asszonyok mos¬
tak még és ősrégi szardíniái dalt énekeltek.
Sebastiana magában ismételgette a nótát és
sóhajtott. De — nem tudta, miért — most bol¬
dognak érezte magát. Aggodalmai, nyugtalan¬
sága és kétségeskedései eltűntek és lágy, álom¬
szerű fátyolos árnyék borult a szivére, mint a
völgyre és lassan-lassan az egész vidékre, föl,
egészen a hegycsúcsokig. És a mint a földről,
az alkonyat fátyolán keresztül, a közeledő ta¬
vasz, a még béklyóba vert fiatalos életösztön,
a még ki sem fesledező virágok illata szállt
fölfelé a levegőben, az ő lelke mélyén is ki¬
törni készült a vágyódás az élet után és valami
ösztönszerű lázadozás és erőinek tudatára kez¬
dett ébredni.
A mikor odaérkeztek, a hol egy reggel Brú¬
nóra várakozott, nevetni kezdett. Oh, azon a
reggelen megszökött a karmai közül! De most
már nem szabadul meg többé a kezéből!
*
Hazaérve, nem találta otthon az anyját és
átment a szomszédasszonyukhoz, hogy ott ke¬
resse.
Marieléne a tűzhely mellett állott és szórakozottan felelt az olasz nyelv tanárának, a ki
erős hülés folytán kénytelen volt otthon ma¬
radni és most a tűzhely mellett ülve, némely
lexikális dologban kért felvilágosítást.
Egyszerre az alkonyati fénytől még világos
ajtónyilásban, megjelent Sebastiana alakja. Kar¬
csún és szépen, vállkendőjével a keblén, igazán
gyönyörű volt és a tanár úr eléje ment és meg¬
hajolt előtte, mint báliruhába öltözött herczegasszony előtt.
Sebastiana előre lépett, odament Marielénehez és átadott neki egy fagyai- és mirtusz¬
bogyókkal teli csokrot, majd így szólt:
- Úgy látszik, haragszol. . .
Marieléne átvette a csokrot és tragikus han¬
gon kérdezte:
— Mond, ki találta ki a szolgáló lányokat?
- A háziasszonyok, — felelte a tanár.
Sebastiana nevetett, bár Marieléne szavai és
tekintete az ő szomorú, sivár szolgálóságának
idejét juttatta eszébe. Átnyújtott bámulójának
is egy fagyai-ágacskát és kaczéran, mosolyogva
nézett a szemébe.
Marieléne, a fakanalat kezében megcsóválva,
nagyot rikoltva az ajtó felé rohant. A szolgáló¬
lány alakja, fején a vizes kőkorsóval, közele¬
dett az udvaron és a békeszerető tanár intervencziója nélkül, könnyen szerencsétlenség is
történhetett volna . . .
*
Farsang utolsó vasárnapján, délfelé, Áldó
Brúnó lejött Nuoróba és mielőtt hazament volna,
még beszólt Sebastianához, hogy Predu Mária
Dejana a legközelebbi kedden jön csak haza.
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Sebastiana épen édes süteményeket mártogatott a forró mézbe és megkínálta.
— Köszönöm, nem kell - - mondta a férfi
és visszautasította.
- Tudom, hogy nem olyan jók, mint a mi¬
ket a feleséged csinál!
Áldó Brúnó nem felelt, de ránézett, Sebas¬
tiana pedig a férfire. Szemükben azonban máinem a régi, tétova, gyönge lángocska fénylett.
Most csupa izzó szenvedély és szemrehányás
lobogott benne.
A férfi azzal a benyomással távozott, hogy
Sebastiana megváltozott irányában. Mi történ¬
hetett? Mire való volt ez a czélzás a feleségére?
Talán féltékeny lett Sebastiana? Igen. Már ide¬
érkeztek: ő féltékeny Predu Mária Dejanára,
Sebastiana pedig Marielénere.
- Csak ne legyen botrány belőle! - - gon¬
dolta magában, a mint ott haladt a gyalogúton.
A mikor hazaérkezett, Marieléne még csak
kezet sem szorított vele és a mint ide-oda sza¬
ladgált, egyre térült-fordult a konyhából az
ebédlő-szobába, onnan meg vissza, csak épen
arra ért rá, hogy elmondja a legutolsó esetét a
szolgálóval és azt, hogy még egy új lakót
szerzett.
A férfi a tűzhely mellé ült. Marieléne arcza
szokatlanul piros és ő úgy találta, hogy a mel¬
lett még soványabb, még összeaszottabb, mint
valaha.
Túlságosan sokat dolgozol, Elena! Mond,
és mindezt a szolgáló miatt? Végre mégis csak
meg kell oldani valahogyan ezt a kérdést. Te
lefogytál, Elena: még majd beteg is találsz
lenni!
- Hagyj békében! A munka az én életem.
És te talán nem dolgozol? Te még nálamnál
is többet dolgozol, Brúnó.
Igen, igaza volt a feleségének: ő is dolgo¬
zott. De neki most már nem jelentette többé
a boldogságát a munka, mint azelőtt.
Ebéd után fölment a hálószobába, pipára gyúj¬
tott és az ablakhoz lépett, ugyanahhoz az ablak¬
hoz, a melyből egyszer este, — a mikor Sebastianát a rózsákkal teli kertecskében, a hold¬
fényben megpillantotta - - úgy lépett vissza,
mint valami szakadék széléről.
Most a kert félig aranyos napsütésben, félig
árnyékban feküdt előtte, frissen nyírva és
nyesve, a sáfrán violásszinű virágaival derítvén
föl a szemet. Látta maga előtt fiatal szomszéd¬
asszonyuk kecses és hajlékony alakját és a nő
szenvedélyes, izzó tekintetet vetett felé. Sokáig
állt így az ablaknál, mintegy álomba merülten.
A távolból kiáltásokat hallott, harmonika szót
és csörgő csengést. A levegő tele volt friss fánk
és még meleg mézeskalács szagával.
Predichedda ment most be a maestra házába
és röviddel azután Sebastianával együtt távo¬
zott. Mind a ketten ünneplő ruhájukban voltak,
mintha a templomba készülnének menni, de
Áldó Brúnó mégis eltalálta, hogy mit forralnak
magukban és elhatározta, hogy utánuk megy.
Új ruhájában, széles karimájú kalapjában,
aczélos tekintetű szemével és aranyszőke baj uszával olyan volt, mint egy hivalgó, kérkedő,
conquistádor. A parasztok tisztelettel teljesen
köszöntötték és a fehérnép szépnek találta.
A Corsón nyüzsgött a nép, utczai gyerekek,
polgárok, hegyi pásztorok hemzsegtek ott és
élvezni akarták a farsang utolsó vasárnapjának
örömeit. Lovas álarczosok, rongyokba és állati
bőrökbe öltözve, fordultak meg a tömegben és
ordítoztak, hogy utat engedjenek nekik.
A lovak nyakán csörgők és kolompok lár¬
máztak és a lovak sörényébe meg farkába sárga
és zöld pántlikák voltak fonva. Más maskará¬
sok, gyalogszerrel igyeke2tek végig, csoportok¬
ban, vagy libasorban, harmonika hang mellett,
az utczán. Egyik-másik teli marok rózsás kon¬
fettit dobott a levegőbe, a mire az utczai gyerkőczök, mint megvadult kecskék, bakk-ugrá¬
sokkal rontottak előre, körülfogták a sétálókat,
bukfenczet vetettek, föllökdösték egymást és
úgy hancznroztak, mint ördögfiókák.
Áldó Brúnónak, a ki a házak falai mellett
igyekezett haladni folyvást, nehogy a gyerkőczök, vagy lovas maskarások tömege elragadja,
jó idejébe tellett, a míg elérte a Piazza-t Itt
aztán megállt és várt, a míg csak meg nem
pillantott két hosszú női ingbe öltözött női
álarczost, fejükön éjjeli főkötővel, az egyiken
rózsaszínű saallaggal, a másikon, a magasab¬
bon, égkékszinű pántlikával. Megösmerte őket
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tüstént és mihelyt azok meg őt megpillantot¬
ták, valóságos konfetti-zivatart zúdítottak feléje
é s . . . száraz gesztenyéket, l >e a mikor ordítozó
utczai sihederek tolongtak feléjük, hirtelen,
gyorsan elszaladtak.
A magasabbat féltékeny tekintettel követte.
Oh, lám, hogy mulat! Nem bánkódik, nem
szenved és nem szomorú, mint ő! Talán épen
találkája is van valami szilaj kedvű álarczossal,
tánczolni fog, kaczagni fog és még csak nem
is gondol majd őrá.
Látszólag közömbösen és nyugodtan sétál¬
gatni kezdett a Corsón a tömegben, a mely
egyre növekedett és tarkább lett. A két főkötős
alak ott ugrált és el-elsuhant előtte, olykor¬
olykor meg-megálltak a női álarczosok csoport¬
jaiban, a melyeket tánczoló, muzsikáló férfiak
kisérték. Egyszerre csak a kékpántlikás egy
barát karján lépdegélt, a mire végtelen szomo¬
rúság és féltékenység fogta el. A harmonika
szavát halottas éneknek hallotta.
Körülötte mindenki ujjongott, mulatott. A me¬
rev és kifejezéstelen lárvák alatt szép asszonyok
arcza tüzelt és remegett, gyönyörűségtől és ne¬
vetéstől asszonyi ajkak vonaglottak. Csak egye¬
dül ő rejtett az ő élő emberi arcza alatt egy
halottat, a ki még mozgott. És mialatt az ég¬
színkék szallagos főkötő el-ellibegett előtte,
mint valami nagy, örömmámorban repdeső
pillangó, lassan-lassan lázadozó érzés lett úrrá
a lelkén és most már gyűlölni tudott minden
férfiú-becsületességet, erényességet és gyűlölte
a saját félelmét a botrányok elöl és gyűlölte
valamennyi tervét, a mit a jövőre nézve hide¬
gen kikalkulált magában. Talán másokat része¬
sít kegyeiben Sebastiana, a kik nem olyan
buták, mint ő. Ha becsületes lett volna, hát
nem bátorította volna föl őt is . . .
És az a gondolat, hogy köpnyű és veszély¬
telen zsákmány lehetne Sebastiana, lobogó
lángra gyújtotta a férfi vérét. Most már ő is
vakmerőnek és szilajnak érezte magát, mint
azok a férfiak, a kik zabolátlanul ordítoztak
lovaikon. És ettől a pillanattól kezdve azzal
az elhatározással követte Sebastianát, hogy
győzni fog. A sóvárgás és a féltékenység sarkantyúzta. A kékszalagos főkötő nagy sikere¬
ket ért el: tömérdek maskara járt a nyomá¬
ban, körülfogták és tánczra hívták. És főként
az a barát, a ki heves mozdulataival, meg re¬
kedt torokhangú kiáltásaival olyan volt, mint
valami barátcsuhába bújt ördög, követte foly¬
vást, majd pedig magával ragadta vad, örvénylő
tánczfordulatokban.
Áldó Brúnó észrevette, hogy Sebastiana
szeme átvillog a lárván és folyvást az ő tekin¬
tetét keresi. A mikor végre sikerült az első
sorba előnyomulnia a nézők között, Sebas¬
tiana ruhája érintette, a mint eltánczolt előtte
és ettől fogva minden fordulónál találkozott a
tekintetük és szinte kimondhatatlan erővel kap¬
csolódott egymásba, olyannyira, hogy a férfi
vadul érezte dobogni a szivét és megfeledkezett
mindenről, a mi körülötte van.

A februári nap már lemenőben volt.
A tömeg még egyre növekedett és a lovas
maskaráknak erősen kellett fogniok a kantár¬
szárat, nehogy valami szerencsétlenség tör¬
ténjen. Sok maszka már hazafelé indult. A két
főkötő a tánczolók között járkált és a maga¬
sabb lehajolt a kisebbhez: a kék szallag titkot
látszott súgni a rózsaszínű pántlikának; aztán
együtt áttörtek a tömegen és egymás kezét
fogva, tovább mentek. Nem tánczoltak többé:
szomorúaknak és fáradtnak látszottak és a mint
a két elhagyott, néptelen utcza kereszteződésé¬
hez értek, hirtelen megállottak, tanácskoztak,
majd pedig elváltak. Az egyik jobbra ment, a
másik balra, mintha azt akarták volna, hogy
az, a ki követi őket, elveszítse a nyomot.
De Áldó Brúnó a kékszalagos főkötőt követte
és utói is érte, a mikor épen Antonio Moro
házának kapuját akarta kinyitni.
- Beszélnem kell veled, Sebastiana. Lehet
itt ? — kérdezte.
Sebastiana kinyitotta a kaput és alig hogy
beért a házba, levette az álarczot és a főkötőt.
Az arcza izzott, szépségtől ragyogott és gyö¬
nyörűségtől, a szinte kibomlott hajának sötét
aureolája alatt.
- Hogyan ösmertél meg, Brúnó? És mások
is felösmerhettek ?
- A csuhás barátod bizonyosan. Ki volt az ?
Sebastiana fölkaczagott.
- Felösmerted ? Én i s !
- Mért vagy maskarában, most?
- Predichedda eljött hozzám és megkért,
hogy kisérjem el a templomba. De a helyett
ide vezetett, a hol már elő is készítette a mas¬
karánkat.
- És most hová ment?
- Meg akarja magát mutatni maskarában
a rokonainak. Nem is jön vissza hamarosan.
Mit akartál nekem mondani ?
Ott állt a kopár szoba közepén és most már
nem nevetett. Különös figyelemmel nézegette
a főkötőt és az álarczot, a melyeket a kezébe
vett. A férfi átölelte a derekánál és az ágy felé
húzta, a hol leültek egymás mellé.
- És a barát? Oh, te azt hiszed, hogy én
felösmertem volna? - - súgta mosolyogva és
megigazgatta a haját.
- Oh, bizonyos, hogy felösmerted !
Sebastiana büszkén fölvetette a fejét és össze¬
rántotta a szemöldökeit, majd pedig, a mikor
Áldó Brúnó magához akarta vonni és meg
akarta csókolni a száját, elfordította az arczát
haragosan és szégyenkezve.
— Esküszöm neked, hogy nem tudom, ki
volt az a maszka! De egyébként többel tánczoltam. Hát mit gondolsz te rólam ? Mond meg
hát! Nem, ej-essz el, ne csókolj meg, mielőtt
nem mondod meg, hogy mit gondolsz rólam...
A férfi kezeibe fogta a nő arczát és kénysze¬
ritette, hogy ránézzen.
— Nos, hát jó ! Igen, én féltékeny vagyok!
— Kire?
— Mindenkire.
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- És miért vagy féltékeny mindenkire ? Hát
talán szolgáltattam okot erre? Felelj !
Egymás szemébe néztek. De a tekintetük
már nem volt többé teli sóvárgással és szenvedélylyel, mint az imént.
Sebastiana talpra ugrott, kiszabadította magát
a férfi karjai közül és szinte fenyegetőleg hajolt
Áldó Brúnó fölé.
— Felelj! Miféle okot szolgáltattam én neked
arra, hogy féltékeny lehess? Most már értem
viselkedésed velem szemben, értem a hidegsé¬
gedet, a bizalmatlanságodat. Oh, hát féltékeny
vagy! És mindenkire ? És én ezalatt rá se né¬
zek senkire, még a férjemet is kerülöm! Én
csak téged szeretlek, érted? (Megragadta a fér¬
fit, vállainál fogva és megrázta, mialatt az cso¬
dálkozva és kétkedve hallgatta.) Csak téged,
egyedül téged, Brúnó. Esküszöm neked az apám
lelkére! Sohasem szeretlem mást, csak téged
és nem néztem soha, csak a te szemedbe! És
te nem akartad ezt megérteni akkor, a mikor
még mind a ketten szabadok voltunk és most
sem hiszel nekem. Nem hiszel nekem, úgy-e
igaz, nem hiszel nekem?
Hitt neki. Hitt, a saját örömére és fájdal¬
mára, de ez a vallomás, a mely tele volt mély¬
séges szenvedélylyel, inkább lehűtötte, mint
fokozta sóvárgó vágyakozását. Megint attól
félt, hogy botrány kerekedhet. Fenyegetőleg
jelent meg előtte Predu Mária Dejana alakja.
És mialatt Sebastiana, ő fölé hajolva, minden
áron kisértésbe akarta hozni, ő dühösen véde¬
kezett saját szenvedélye és a nő ellen.
- Nem szabad féltékenynek lenned —mon¬
dotta lihegve és szilajon. - - Ha ma este itt
vagyok, ebben a ruhában, hát teérted vagyok
itt. Látni akartalak . . . messze titőletek és
• messze mitőlünk... Tudtam, hogy utánam fogsz
jönni . . . A mikor tánczoltam és te rám néz¬
tél, úgy éreztem, hogy holtan kell összees¬
nem . . . De te nem hiszel nekem, mialatt én
majd megőrülök és úgy érzem, utánad kell
szaladnom, mintha megbabonáztál volna . . .
És akármit is mondasz, igen, bizonyos, hogy
megbabonázás is van a dologban, máskülön¬
ben nem szaladnék úgy utánad, mint valami
rossz, züllött teremtés, mert én becsületes, tisz¬
tességes asszony vagyok, igen, hangosan is
merem mondani és ha az uram meg fog fojtani,
nem azért teszi majd meg, hogy sok férfi után
szaladtam . . .
Áldó Bruiio fölállt és úgy látszott, mintha
. valami álomból ébredt volna föl.
— Csillapodj le — mondta és a nőt újra le¬
ültette. Eemeg'ett egész testében. De ez a fák
hideg remegőséhez hasonlított, nagy viharok
elmultán. - - Ne kiabálj, Sebastiana! Tudom,
hogy tisztességes vagy és én is az vagyok és
nem én foglak bajba sodorni. Nekünk nem
szabad rosszat elkövetnünk, édes gyermekem . . .
A nő nem értette meg és a szomorúságtól
tompa hangon, halkan felelte:
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- Hát ki ellen követnénk el rosszat ? Nekem
nincsen gyermekem, neked sincs . . .
- De neked férjed van és nekem feleségem.
És nem szabad rosszat elkövetnünk velük szem¬
ben . . .
- De ők nem fognak megtudni semmit sem!
- Oh, milyen gyerek vagy! Vannak dolgok,
a miket nem lehet eltitkolni. Látod, mi most
itt vagyunk, a hová a mi akaratunknál is na¬
gyobb és erősebb vágy hozott minket. Holnap
azután már nem tudunk majd uralkodni ma¬
gunkon és engedünk a kísértésnek, hogy más¬
hol találkozzunk . . . akár talán épen minálunk . . . A szenvedély magával ragadja f z em¬
bert, Sebastiana, és elveszi a józan eszét. Jaj
nekünk, ha nem tudjuk legyőzni idejekorán...
A nő rémülten nézett rá. De hirtelen, a férfi
szavainak hatása alatt, egyszerre csak sírva
fakadt és sóhajtozott:
- Igazad van! Igazad van! Ma is meglát¬
hatnak már minket, a mint elmegyünk in¬
nen . . . és aztán mindent besúghatnak az uram¬
nak, tönkre tehetnek . . .
A férfihez simult, ijedten és folytatta :
- És látod, mi egyszer összeházasodhattunk
volna, emlékszel! Oh, milyen boldogok lehet¬
tünk volna! De te olyan valakire vetettél sze¬
met, a kit nem szerettél és én meg téged utá¬
noztalak. Miért tettük ezt, miért Brúnó?
- Mert mi mindig a saját akaratunk ellen
cselekszünk.
- Igazad van ! Igazad van!
És mind a ketten érezték, hogy hazudnak.
De Sebastiana makacsul siratta a boldogságát,
a melyben pedig sohasem lett volna része és
Áldó Brúnó boldogtalannak meg nyomorultnak
érezte magát az illúziói miatt.
Az udvar felől valami zaj hallatszott és ez
visszahívta őket a valóságba. Föíállottak és
hallgatóztak. A zaj elnémult, de a férfi arra
gondolt, itt volna végre az ideje, hogy távoz¬
zanak. Valaki rajtuk üthetne és gyanúba fog¬
hatná őket, hogy rossz fát tettek a tűzre.
IV.
Áldó Brúnó elment az orvoshoz, hogy meg¬
vizsgáltassa magát. Az orvos, vagy helyesebben
az a különcz öreg úr, a ki sohasem ment el
hazulról és otthon kirurgoskodott és betegek¬
nek, egészségeseknek egyaránt ingyen tanácso¬
kat szokott adni, a mossiu Perro mellett lakott.
A mikor Áldó Brúnó hozzáment, a kis sötét
előszoba tele volt emberekkel. Beteg gyerekek
nyöszörgését és törődött asszonyok lamentáczióit lehetett hallani.
Leült az egyik sarokba, az ajtó mögé és várta,
hogy rá kerüljön a sor, de közben igyekezett
elbújni, nehogy felösmerjék. Fejét lehorgasztva,
olyan volt, mint valami fáradt és beteg aggas¬
tyán, a ki azonban még nem adott föl minden
reményt és nem tud belenyugodni a végbe.
Egész éjjel le sem hunyta a szemét és most

beteges álmosságot érzett. Úgy rémlett előtte,
mintha még mindig a maestra kertjeben kóvá¬
lyogna, a ház körül és arra készülődne, hogy
fölmerészkedjék a lépcsőn, bekopogjon az ajtón,
Sebastianát hívja és bocsánatot kérjen tőle.
A félelem, gyöngeségének érzése, a gyávaság,
hogy nevetségessé válhat, kényszerítette az óva¬
tosságra. Még most is úgy érezte, hogy karjai
között tartja Sebastianát, érezte keble kemény¬
ségét és szerelemtől meg vágytól való remegését. De kifigurázta a saját a n y j á t . . . és őt is
kinevette volna. Mindenre képes ez a teremtés!
Érezte, hogy ha a kedvesévé tehetné, hát azt
csinálhatna Sebastianából, a mit csak akar. És
mialatt erjedt, égett vérében a ki nem elégített
vágy mérge és fizikai fájdalmai is növekedtek,
hideg, józan észszel kezdte kalkulálgatni a dol¬
gokat és elhatározta magában, hogy tovább fog
harczolni, a míg csak nem győzedelmeskedik.
Élni akart és győzni akart! Ezernyi történet
jutott eszébe férfiakról, a kik tönkre mentek
asszonyok miatt. Lorenzora gondolt, a raktá¬
rosra, a ki egy asszony miatt saját fivérét
akarta megölni és gonosz, czinikus ember lett
belőle, és rejtelmesen végezte be életét.
Fülébe súgott kérdés zavarta meg álmodo¬
zásaiban.
- Édes fiam, te is itt vagy?
- Chillina néne? Mi az, csak nem beteg?
- Én nem, Istennek hála. Jól vagyok hál'
Istennek, mint valami fiók-szent a mennyor¬
szágban. Más ügyben vagyok én itt.
- Én is — felelte Áldó Brúnó hangosan és
a mikor zia Chillina panaszkodni kezdett, hogy
sem ő, sem pedig Marieléne, még csak meg se
látogatják, komoran mondta: - Annyi dol¬
gunk van . . . meg annyi gondunk . . . De nem¬
sokára, remélem, lesz egy kis pihenőm és ak¬
kor, igazán elmegyek már . . .
Az anyóka megszorította a kezét és súgva
mondta:
, — Édes fiam, ne bízza magát az ember
egészen a szerencse forgandóságára . . . nem,
. nem . . . a szerencse kereke el is ragadhatja az
embert, de meg el is törhet. . . Gondolj egy
kissé a szórakozásokra is . . . Ne mindig, örö¬
kösen csak a pénzre!
— Oh nem, nem, gondolok én egyébre is! —
. súgta a férfi. De tüstént megbánta, a mit mon¬
dott.
Ebben a pillanatban már rá is került a sor:
ő következett, hogy bemehessen az orvoshoz.
De inkább az anyókát engedte volna maga előtt,
csakhogy az nem fogadta el és maga tuszkolta
befelé a férfit, a félig nyitott ajtón.
A tágas, alacsony és füstös szobában, a mely
valami alchimista-mühelyhez hasonlított, az
ablak mellett ült az öreg tudós-ember, egy üveg¬
gömb és egy messzelátó között, egy könyv fölé
hajolva. Sűrű, boglyas fehér haja olyan volt,
mintha száraz és sápadt álmodozó arcza fölött
havas felhő lebegne,
(Folytatása következik.)

Parisban már letolt a Longchamps-i verse¬
nyek és a nagy divatművészek meglepetés¬
számba menő kiállításainak ideje, az utólag
keletkezett újdonságokat művészi keretben, egy
divatkiállítás keretében mutatják be. És 'ezek
az újdonságok nincsenek is a tömegnek szánva,
hanem első sorban azoknak, a kik meg tud¬
ják érteni a bennük megnyilvánuló művészi
invencziót. A múltnak sok tradicziója és a je¬
lennek még • több ultramodern ötlete talált
itt helyet.
A legelső helyet a prémek foglalják el, azok
a selymes díszek, a melyek ma egy vagyont
érők a nagy párisi mondáink téli öltözetén.
A legnagyobb pazarlást mindenesetre azok a
hosszú és rövidebb köpenyek alkotják, me¬
lyeket a vagyont érő prémekből készítenek.
Például csodaszépek, de szinte megfizethetet¬
lenek az egészen valódi, fehér hermelinből sza¬
bottak, a melyekről a középosztály asszonya
még álmodni is alig merészkedik.
Ép oly értékesek az egészen breitschwanzból szabott ruhák, a melyek utczának vannak
szánva és valósággal pazar hatással vannak
a szemlélőre. Viszont a téli sportoknak is
megvan a maguk divatja, mely főleg a «vad»
állatok szőrméjét találta az alkalomnak meg¬
felelőnek. Kedvelt lesz tehát a leopárd vagy
királytigris bundája, különösen az autók bol¬
dog tulajdonosnőinek körében. És ilyenkor
egyformának kell lennie a köpeny gallérjá¬
nak, kézelőjének, kihajtójának, a hozzá tar¬
tozó sapkának, karmantyúnak és szőrmekeztyűnek. Sőt a rég nem emlegetett lábzsák is
illő legyen az egész szőrmekészlethez, de a
bélésének már egészen más szőrméből kell
készülnie.
A korcsolyaruhák alját azonban nem szegé¬
lyezik szőrmével, mert ez nagyon sok nedves¬
séget szí magába és nehézzé teszi a ruhát.
Azért inkább a kabátot, sapkát és kalapot díszí¬
tik vele, mert újabban a bőrkalapok is nagyon
divatosak erre a czélra, természetesen szőrmé¬
vel beszegve. Sőt az esti köpenyek is végig
finom szőrmével béleltek, hogy megvédhessek
viselőnőjüket -— ki végig a lehető leglengébb
estélyruhába öltözötten indul hódító útjára —
a téli est zimankós hidege ellen.

MODERN PÁRISI KALAP.

A kinek nem telik a drága és szép hermelinre, melyet oly szívesen viselnek az üde
arczú fiatal leányok és asszonyok, annak szá¬
mára a divat a fehér, selymes plüschből sza¬
bott sálokat és karmantyúkat teremtette meg.
Nagyon szépek ezek is és teljes az illúzió ve¬
lük szemben : szőrmét pótolnak. A mellett pedig
az áruk egy tizedrészét teszi annak, a mibe
a hermelin kerül. Esti ruhák kísérőjéül is na¬
gyon szépek és stílszerűek.
A bársonyruha ma is nagyon kedvelt, estére
is szívesen viselik. De hogy ne legyen túlsá¬
gosan komor, fehér csipketunikát borítanak
fölébe. A blúz is tulajdon anyagból készül,
még lengébb fodrokkal és redőzeltel. A tunika
készülhet finom csipkeutánzatból vagy — a
kinek jut erre - - valódi csipkéből, a mi ter¬
mészetesen százszorta szebb. A most szinte
nélkülözhetlen lebbenyek is sok esetben ha esti ruhát egészítenek ki — csipkéből van¬
nak redőzve. Olykor három ilyen c^ipkefodor
is borul egymásra. Még gyakrabban keskeny
prémsávot öltenek az alsó szélükre.

A fejdíezek is jóval különböznek azoktól, a
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melyeket a nők eddig az estélyruhák kisérőjeképen viseltek. Az asszonyok egyenesen a ma¬
gasba emelkedő tollakat tűznek egy. vékony
abroncsra és ezt illesztik a hajukba, úgy hogy
épen a közepére essék a toll, a választék fölé.
Olykor drága gyémánt adja az'abroncsot, más¬
kor strasszkövekkel vagy fémpánttal elégszenek
meg. A leányok lenge tüllt vagy kreppet köt¬
nek a hajuk fölé és oldalt egy sikkes csokor¬
nak megbogozzái. Vagy pedig színes szalagból
kötnek a hajukba külön, főleg egyéni Ízlésük
sugallta díszeket. Mert hiszen a mai .divat
legfőbb elve az izlés teljes szabadsága és a
művészi jelleg. Ezt igyekeznek a női ruházat
még oly csekély részletén kifejezni és ez teszi
a modern öltözékű nőt ma a régmúlt idők
kultúrájának hordozóivá. Mert hiszen ez a
redőzet, ez a vonal, a melyet ma «divatos»nak neveznek, egykor régen, a régi emberek
világában- volt ismeretes. A'história lapjain
ott találjuk- megörökítve mindezeket,.a miket
a divat mai tervezői felelevenítettek és mint
újdonságot alkalmaztak a női divat terén. És
ez teszi, hogy első tekintetre nagyon sajátsá¬
gosnak tűnik fel nekünk ez a .viselet, .sőt so¬
kan meg sem értik a benne kifejezett jel¬
leget.
Hogy a mindennapi életben van-e helye a
művészet eme nemének, hogy szabad-e ilyen
művészi és feltűnő ruhát viselnie a minden nem¬
zetek asszonyának, ez olyan kérdés, a melyre
minden nőnek a saját elvei alapján kell meg¬
felelnie. És ezzel a divat ismét egy lépéssel
közeledett ama határhoz, a melyei megszünteti
a divat mindenkire nézve mérvadó törvényeit.
A mely ismét közelebb hozott bennünket ah¬
hoz az időhöz, a mikor nem kell majd min¬
den nőnek egy, a világot szabályozó divat¬
törvénynek alávetnie magát, hanem viselhet
olyan ruhát, a melyet a saját ízlése neki dik¬
tál a nélkül, hogy nevetségessé válnék. Mert
hiszen a nőknek ez a hajnala kell hogy fel¬
virradjon, örökre nem lehet divatpotentát a
sok nemzet szemében lehetetlen párisi izlés.
Kell jönnie egy időnek, a mikor nem tömeg¬
divat lesz, hanem megvirrad az egyéni izlés
napja. És ez lesz a nők igazi felszabadulása
a párisi zsarnok hatalma alól.
S. . . i Bella.
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Székely Bertalan
Album.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.

Auróra. Kedves és meleg érzésből fakadó gon¬
dolatot valósít meg a Kisfaludy-Társaság: alma¬
nachot ad ki Auróra czímmel, fölelevenítve ezzel
Kisfaludy Aurórájának emlékét, azét az almanachét, a melynél nagyobb hatású irodalmi vál¬
lalata alig volt irodalmunknak, a mely annak
ftarácáonyi ajándékul minden elő¬ idején maga körül egyesítette akkori irodalmunk¬
jóformán összes kitűnőségeit s a melynek
fizetőnknek — újévkor belépő új elő¬ nak
köréből tulajdonképen a Kisfaludy-Társaság is ala¬
Az új almanach, melyet Voinovich Géza szer¬
fizetőinknek iá
pompáó kivitelű kult.
kesztett, ezzel a társaságnak régi, nemes hagyo¬
mányaihoz való ragaszkodását tanúsítja, de egy¬
albumot adunk nagy feótőmüvéá&ünk, úttal mintegy képét adja annak is, milyen erővel
és nyomatékkal tud résztvenni a ma irodalmi mun¬
kájában is. Tartalmát az almanachnak a KisfaludyTársaság tagjai irták: Beöthy Zsolt előszót irt
hozzá, báró Eötvös József néhány eddig kiadatlan
gondolata díszíti a könyv elejét, Alexander Ber¬
nát Eötvös gondolatairól, Berzeviczy Albert a
Vatikán Heliodor-szobájáról, Angyal Dávid Szalay
László ifjúságáról, Voinovich Géza Lévay József¬
ről ad tanulmányt, Lévay József, Rákosi Jenő,
Vargha Gyula, Endrödi Sándor, Jakab Ödön,
Ábrányi Emil, Radó Antal, Bárd Miklós, Szabolcska Mihály, Fiók Károly versekkel szerepelnek
Ez album leáa, a nagy meóter műyé- benne, Dóczy Lajos kis színdarabbal, Herczeg Ferencz, Bérezik Árpád, Kozma Andor, Sebők Zsig¬
ázetének eláő öáázefoglalááa ó egyúttal mond, Rákosi Viktor, Pékár Gyula novellákkal
gazdagítják az almanach tartalmat. Az irodalom
párját ritkító képgyűjtemény, mara¬ mellett jótékony czélt is szolgál az almanach ; mint
Beöthy Zsolt előszavában olvassuk, a munkatár¬
dandó díáze minden cóalád könyv¬ sak és a kiadó Franklin-Társulat nem jövedelmét,
hanem egész bevételét az árvízkárosultaknak ado¬
tárának. A
mányozzák. Ez is régi hagyománya a Kisfaludy-Társaságnak : tagjai irták legnagyobb részt 1839—41ben a Budapesti Árvizkönyvet, melyben először
jelent meg Eötvös Karthauzija, s 1880-ban is adott
ki a Kisfaludy-Társaság Szegedi
Árvizkönyvet.
Naptár is van az almanachban : közleményei előtt
karácáonyi áramunkkal egy időben fog pedig Eötvös finom kivitelű arczképét találjuk.
nemes ízlésű, finom kötés is csak annál tet¬
megjelenni^ előfizetőinknek
ingyen A
szetősebbé teszi a szép könyvet.

Székely Bertalan müveiből
a művész tíz festményének
művészi kivitelű színes másolatával
Gerö Ödön szövegével,

Székely-Album

küldjük meg. Újévkor belépő új elő¬ A magyar könyv múltjából. Dr. Haraszti Ká¬
roly érdekes adatokban gazdag könyvecskét adott
fizetőinknek iá.
ki a magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem
oA Vaóátnapi Ujóág
kiadóhivatala.
Budapest, IV., £gy«t«m-utcza 4 . . - . ,

múltjából. Három fejezetét írja meg e témának :
a Landerer-féle könyvnyomda és a Heckenastkönyvárús czégek egyesülésének történetét a negy¬
venes évek elején, annak a nagy vállalatnak a
is nagy hatással

volt s melyből később a Franklin-Társulat lett; a
Lampel Bóbert-czóg alapítását s végül a Trattnerés Landerer-családok vállalatainak ismertetését.
A kis könyv, mely szeretettel és gonddal van öszszeállítva és élénken megírva, sok érdekes doku¬
mentumot ad kulturális törekvéseink történetéhez.
A «Jó Pajtás,» Sebők Zsigmond és Benedek Elek
képes gyermeklapja legújabb, decz. 14-iki számába
. Benedek Elek irt verset, Szemere György elbeszé¬
lést, Sebők Zsigmond folytatja Dörmögő Dömötör
utazását a cserkószfiúkkal tutajon, Altai Margit
kedves kis karácsonyi színdarabot irt, Garay Ákos
szép képet rajzolt, Elek nagyapó apró meséket
mond el, Gyula bácsi a rovarevő növényekről mond
el érdekes dolgokat, Zsiga bácsi mulatságos mókát
mond el, Dánielné Lengyel Laura folytatja re¬
gényét. A kis krónika rovat apróságai, a rejtvények,
szerkesztői üzenetek egészítik ki a szám gazdag
tartalmát. A «J<5 Pajtást -t a Franklin-Társulat
adja ki, előfizetési ára negyedévre 2 korona 50 fill.,
félévre 5 korona, egész évre 10 korona, egyes szám
ára 20 fillér. Mutatványszámot kívánatra küld a
kiadóhivatal (IV. kér. Egyetem-utcza 4.).
Új könyvek.
Auróra. A Kisfaludy-Társaság almanachja az
1914. évre. Szerkesztette Voinuvich Géza. Buda¬
pest ; ára kötve 4 K.
Landerer Lajos könyvnyomdász és Heckenast
Gusztáv könyvárus czég társulásának története.
Irta dr. Haraszti Károly. Budapest, Eényi Károly
könyvkereskedése.

HALÁLOZÁSOK.
Elhunytak a közelebbi napokban: SZEPESBY JÓ¬
ZSEF garamkürtösi rom. kath. főesperes, 100 éves
- BORCSA MIHÁLY nyűg.
korában Zólyomban.
evangélikus lelkész, 90 éves korában Báosfalun. —
Kisbajcsi GYŐR\' ISTVÁN, nyűg. igazságügyminiszteri
számtanácsos, a Ferencz József-rend lovagja, 59
éves korában Balatonkenesén. — KOROMPAY ALAJOS,
85 éves korában Nyitraivánkán. — HANG FEEENCZ
ügyvéd, volt kalocsai főszentszéki ügyész, 78 éves
korában Székesfehérvárott. — Dr. POLLÁK EDE,
temesvármegyei tiszteleti főorvos, a Ferencz József¬
rend lovagja, 76 éves korában Temesvárott FARKAS SÁNDOR, nyűg. ezredes, 75 éves korában
Nagybányán. — GULASSA JÁNOS, nyűg. honvédszá¬
zados, 61 éves korában Beszterczebányán. - - Lovasi SZAKÁLL FERENCZ, Nógrádmegye nyűg. főszolga¬
bírója Budapesten. — PAZONYI ELEK Dezső, föld-

kiváló bőr- és
lithiumos
gyógyforrás
Kérjenek minta' • m: újdonságainkból tekete, l
fehér,vagy színedben: crépon, faponnés, chlnés. l
ottoman. messalin stb. mousseline I20-cm.»zéle§,|
méterje K. 1.20-tól kezdve, bársony ruháknak, l
é> blúzoknak, plUs. kábítóknak é« köpenyeknek, l
valamint blúzok varratlanéi ruhák v»lódi»Táje
hímzéssel b át is t, -gyapjú, és selyemben.
Mi csakit kereskedett uolld selyemszö¬
vetet árulunk, közvetlenül magánvevOknek. aóitaízhoz.
(Dupla levél bélyeg.)
költség, és iám menteién a házhoi

vese- és hólyagbajokná!, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és
lélegzési szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz.
Kapható ásványvizkereskedésekben és
gyógyszertárakban.

QPUIIITFQ ÁPHQT Szinye-Lipóczi Salvatorforrás-vállalat,
Budapest. V., Rudolf-rakpart 8.
OOnULI LG rtUUO l

birtokos, 72 éves korában Demecserben. — MÜLLER
KÁROLY, volt téglagyári igazgató, 80 éves korában. —
SCHÖJA ALADÁB, takarékpénztári tisztviselő, 44 éves
korában Budapesten. - - KOHNER HENRIK, előkelő
fővárosi polgár, 69 éves korában Budapesten. —
FBNDT OTTÓ nyűg. államvasúti felügyelő Budapes¬
ten. - DEÁK LAJOS, járásbiró, 52 éves korában
Szókelyudvarhelyen. — PREISZ FÜLÖP, kereskedő,
73 éves korában Lúgoson. - - Pávai VÁJNA ÁKOS,
35 éves korában. - - KRANJACZ EBNŐ, déli vasúti
forgalmi hivatalnok, 26 éves korában Sopronban. LÁZÁR LOBÁND, Dr. Lázár Lajos képviselőházi
osztálytanácsosnak és feleségének, szüL Sambuchi
Bless Karolának, 5 évesfia,Budapesten.
Nemespécseli CESPELY SÁNDOHNB, szül. Ferenczy
Lenke, 71 éves korában Budapesten. - - LENGYEL
ANTALNÉ szül. Moldován Teréz, 42 éves korában
Zilahon. - - Özv. BALOGH PÍLNÉ, néhai Balogh
Pálnak, Hunyadmegye tiszti főorvosának a felesége,
Déván. — Isoó FEBENCZNÉ szül. Kiss Kornélia, 64
éves korában Alsólendván. — HALÁSZ VALÉBJA felsőleányiskolai tanuló, 13 éves korában Budapes¬
ten. — DARVAS ANTÓNIA, 10 éves korában Buda¬
pesten. — Nyitraszerdahelyi ZERDAHELYI SÁRIKA, 14
éves korában Szegeden.

EGYVELEG.
* A telefon a legnépszerűbb intézmény jelenleg
a világon. Legújabban Délafrikában néhány néger
törzs is bevezette magának, s különösen a néger
hölgyeknek alig van kedvesebb szórakozásuk, mint
telefonon kérdezősködni egymásról.
A z első ráncz az arczon, az
első komoly bánata a szép aszszonynak. Adjuk meg a módját,
hogy ezt elkerülje. Elégséges, ha
a kitűnő Créme Simon-t használja,
amely az arczbőrnek visszaadván
ruganyosságát, eltünteti ezt a ránczot, mely szomorú előfutárja a
számtalan utána következőnek, ha
idejekorán el nem űzzük. Egészít¬
sük ki a szépségápolásnak ezt a
módját a bimon-féle rizsporral,
mely a legtisztább rizslisztből
készül és felülmúl minden más
krétából készült poudert s Így megőrizhetjük üdeségünket a legvégső korhatárig.
19OO augusztus 9-én dr. Jessen Strassburgból
Parisban értekezést tartott a fogak ápolásának fontos¬
ságáról. Többek között kijelentette : • Fogaknak ratio-

TATKAFUIO

Schweizer és Társa, Luzern U 24(S»ájcz)

TÉLÍ GYÓGYHELY.
TÉLÍ SPORT = .
REMEK TÉLÍ KLÍMA.
im BOBPflLYfl.KORCSOlYflPALY/l
Téli idény:

Orr-alakító!
orthop. készülék, rapllyel mioden nem szép orrforma szava¬
tosság mellett alakitható. (Csonthibák nem.) 50.000 darab használat¬
ban. (Megrendelések fejedelmektől.) A készüléket vámmentesen szál¬
lítjuk és a postadíjjal együtt 3'90 koronába kerül, jobb és élesen
! beállítható E 6'60, kaucsukkal K 8"90. Éjjel viselhető.' — OrrspeczialisU-orvosok által ajánlva. (13 szabadalom.) Homlokráncz-simitó
K 4-20. L. H. Baginski, spoczialista Berlin 275. W. 57. Winterfeldstr. 43.

Elhagyatva. Oly szép az élet stb. Iskolás ízű kí¬
\Viktoriu-lampa. Legolcsóbb, legpraktikusabb és leg¬ sérletek ; nem valók a nyilvánosság elé.
megbízhatóbb világítás. Saját érdekében kérjen prospek¬
Karácsony. Eft'ele alkalmi versnek csak akkor van
tust, Wiktorin és Társa czégtől, Budapest, VIII. kér.,
értéke, ha igazán elsőrendű jó dolog, a mit erről a
Baross-utcza 1.
verőről a legjolib akarattal sem lehet elmondani.
Kósza láng. Emlékezés. Mesterkélt, körmönfont nyel¬
ven beszél, de a mondanivalója annál kevesebb.
SAKKJÁTÉK.
Levél. A novella nem elég érdekes; afféle közép¬
szerű ilolog, inkább irodalmi olvasmányok visszhangja,
2879. számú feladvány Székely Jenőtől, Győr.
mint igazán egyéni mű. Ilyet minden dilettáns tud.
SÖTÉT.
Napnyugtakor. Nem közölhetjük, nem éri el azt a
szinvonalat, melyet nekünk minden esetre meg kell
követelni.
Arczképek. Tipikus példánya azoknak a verseknek,
a melyeket diákok szoktak az önképzőkörökben be¬
nyújtani ; ott sem hisszük, hogy valami nagy sikert
aratna.
Bécsvárosi kaszárnyában. Elavult nótázás, belső
igazság sincs benne.
Hattyúdal. Nem hattyú a ki énekli, nem tud szí¬
nesen, zengőn szólni.
Nyárutó. Gondolkodó ember irta, de nem költő, az
alakító erő s a nyelv biztos ereje hiányzik belőle.

l

»

b « a • i

JElrat/adó ujdmisáy.

A 2872. számú feladvány megfejtése Owen L. E.-tfíl.
Világos.

Sötét.

1. Vf6-f8 ___ Kc5-b4
2. He7— eb f matt
6.
í. — — . . . Ko5-d4
2. Hc3 a4 f matt

» feljolib. — Hozzá : Fedik
Sári, Király, Rózsa, Berczei,
Bonci, Carnso-túl legszebb
lemezek 2 korona 50 fillér.
HonOriflk világhírű merteSyEQUHrek hii utánzatai
Fuvolák.Tárosatók, cziterák,
harmonikák, stb. — Húrok.
MOGYOROSSY
. . . . . .
MOGYOROSSY GYULA
«ttl
ía<ntan műterem stb. Számos kitüntetés kir. szab. nangszergyár,
a 16 munkáért. — Árjegyzék ingyen. Bpest, VII., Eákéczi-ot

HORGONY- ÉPITÖSZEKREN YEK.
Kapható a< ország összes játéküzleteiben.
Ingyen és bérmentve küldjük az 1514. sz. színes ábrákat is tartal¬
mazd jubileumi árjegyzékünket, ha a jegyzék szimat közli velünk.
Richter F. Ad. és Tsal, Wien XIII., valamint nagybani elárusitás :
A T H E N A E U M R.-T. E I S L E R - O S Z T Á L Y A
Budapest, VII., Miksa-utcza 8.

ESCOCZIPOK"

ELSŐRENDŰK!

Egységárak: A legjobb

Angol varrott fekete, barna, lakk újdonságok.
A
ntal
«-»"n*i

V

k r

k

M ét

!. A . ! A A ' f ! A . '..............
»»

utcza

A
9

IV

legelegánsabb

12-50 kor.
16-50

Világos,
1. . .

a. Sötét.
KcS^db

2. He7-gb f matt.

H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : Merényi Lajos. — Geist
A «Vasárnapi Ujság» 46-ik számában megjelent
József és Stark Vilmos. — A tBudapesti Sakk-knrt. —
képtalány megfejtése: Dicsőség bolondja.
A iBudapesti III, kér. Sakk-kör.t — Ladányi Antal. _
Wjschogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budapest)
Németh Péter ( Csongor). ' — Kintzig Bobért (Fákért). _
Felelős szerkesztő: Holtey P á l .
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót¬
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-u. 11.
vár). — Szabó János (Bakony- Szentlászló). — A •Győri
Sakk-kör*. — Székely Jenő. — Mészey József (Győr). _
Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4.

+

ASSZONYOK +

zavaroknál, ha már mindent
m egpróbá l tak eredmeny leimül,
ugy hozassák meg az orvosok¬
tól elismert, fényesen bevált
szert. Meglepő eredmény. Sza¬
vatolt ártalmatlan. Naponta
hálairatok, l. erősségű M. 4'50,
II. erősségű M. 6-50. - Diszkrét
vámmentes szétküldés utánvét¬
tel. Laboratórium F. Outiche 673.

ZEISS

Prospektust küld
^ N D HOTEL ÍGAZGflTÓSfujB.

ŐS

HURDÉN HÁZTARTÁSBAN NÉLKDLÖZHETETLEN A
32 arany éremmel és a legfelső elismeréssel kitüntetett,

VILÁGHÍRŰ „ S C H Ö B E R L - Á G Y "

•

l ' "••
- K.P., Kossuth Lajos-utcza 2. sz., VII. kér., Erzsébet-kBrut 36. sz.
Telefon: 44-57. - - Árjegyzék Ingyen és bérmentve.
*»»•««•»••»»»*»»

Tábori látcsövek és színházi látcsövek,
Nagy fényerősség. -

Xagv látlér.

ÚJ MODELLEK.
Eredeti árakon minden szakba vágó üzlet által beszerezhetők,
T. 404. sz. katalógus díjtalan.

££, gramofonok

Falusi hátúik és nyaralók fölépítésére szolgáló

KÉPTALÁNY.

VILÁGOS.

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad.

Legújabb srab. aczélszerkezettel részletre is. Oodacrós,

gyermekek és IVImJUck ré.szére.

Szerkesztői üzenetek.

A legczélszerttbb karácsonyi ajándék egy

CZIM BALOM

Rendkívül szórakoztató játék

A tZborói Tártaikor*. — A • Kalocsai Katholikvt Kört. Veöreös Miklós (Zircz). — Ifj. Hubay Bertalan (Bodzátvjlak). — A •Dunaföldvári Egyenlöiéfi kiirt (Dvna földvár).
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István (HajdúImaháza). — A •Lribicti Gazdasági Kaizinót (Leibicz). —
Lustyik János és Szivák János (Alberti-lrsa). — •Csengeri
Kaszinót (Csenger). — Király Mihály (Zenta). — Knnz
Bezsö (Temetrékát). — Budai Sakkozó Tártatág (Budapest).—
Patkó Imre (Talpat)

DECEMBER- MrtRCZÍl/3
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RAKTÁRAK:

n&lis ápolása a legjobb megakadályozna 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 fentarthassuk, hvagy helyreállíthassuk*. 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.

Steckenpferd
liliomtejszappan
BEBGMANN * CO. gyártmánya TETSCHEN a. E.
elérhetetlen hatása szeplők eltávolítására és neiku
lözhetetlen szer arcz- és bőrápolásra, mit számtalan
elismerőlevéllel bizonyíthatunk. Qyógytárakban, dro¬
gériákban, illatszer és fodrász üzletekben 80 fillérért
kapható. Szintngy páratlan hatású női kézápolásra
a Bergmann • Maiiéra » liliomkrémje, mely tubusukban
70 tillérért mindenütt kapható.

1001

VASÁKNAPI ÚJSÁG.

5 0 . SZÁM. 1913. 60. ÉVFOLYAM.

VASÁENAPI ÚJSÁG.

Éjjel 210 cm. hosszú,
kényelmes ruganyos-ágy.

Használatban 184.000 darab.
SchoberlRobertadv.szalI.es, és kir.szab,^yára által
Kizárólag: Budapest, Harisbazár,

Mivel ujabban többféle silány utánzatot hoznak forgalomba, felkérem
a t. közönséget, hogy ilyeneket iáját érdekében ntasitson vissza.
Arjegyiék bérmentve. — Ugyanitt szabadalmazott ágygyá alakitható dívá¬
nyok, .zekék betegek részére, sodronyágyak é* diszes diványpárnak kaphatók.

WIEN
«»»^"

^

^

IX/3., Ferstekjasse 1.
Gyárak: G y ő r , Jena, London, Wien, Riga.

1002

VAS Í

50. »zAn. 191 S. 60. AVFOLYAM.

50. BZÍM. 19 i 3. 60.

ÚJSÁG.

1003

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

A Magyar Királyi Államvasutak téli menetrendje,
Déleifitt

Délután

l!

II

154
152 5 Í
122
718 52S
4102 6°°
6502
156 30
102
00
510 5C
1402 7 50 55
104
158
M
708
712 44 50
134
4104 9 0 5
15
114
160 4 5
162
G504 noo
116 12°°
6

7
6

7

8
8

8

9

9

a£

vonat\stam

SS

hová

» C

Szv. Vácz
Rákospalota-Ujpest
Érsekújvár
Szeged, Szolnok
Esztergom
Lajosm izse, Kecskemét
Rákospalota-Ujpest
k o. Wien, Paris, Ostendc
exv.
Gyv. Segesvár, Stanislau
Zsolna, Berlin
Nagyszombat, Wien
S v. Dunakeszi-Alag
G -v. Orsóvá, Báziás
S v. Báziás, Karánsebes
Nagymaros
Esztergom
Wien, Berlin.
Rákospalota-Ujpest
Rákospalota-Ujpest
Lajosmizse, Kecskemét
Wien

| |

Érvénves 1913 október hó 1-töl.

•o a.

164 U 0 < Szv Rákospalota-Ú)pest
714
Szeged
1404 12 2c Gyv Zsolna, Berlin
2 5 Siv
138
Nagymaros
4106 123C
Esztergom
166 10C
Rákospalota-Ujpest
4140 1 0 ! Tvsz Piliscsnba
168 13C Szv Dunakeszi'Alag
410H 150 — Esztergom
106
2°° Gyv Wien. Paris
126
•)1O Szv Párkány-Náhü
1711 2 "
Rákospalola-Ujpcst
• Esztergom
4110
20
506 225
Gyv Szatmar-Xémeti, Brassó
O30
108
Wien
2 3 5 Szv
120
Galanta
2 4 0 Gyv
704
Bukarest.
Báziás
6710 2 4 5 Szv Czegléd, Szolnok
Lajosmizse, Kecskemét
6506 250
Rákospalota-Újpe&t
172 310
Nagymaros .
140 355
410
Rákospalota-Ujpest
174
716 3 0 • Szegeif
110
Gyv. Wi?n
142 515
Nagymaros .
520 Szv.
V
176 550
Rakospalola-Uj pest
128 K22 » Párkauy-Nána
722 612 V» Vecsés
144 6—
Nagymaros
724 622 • Monor, Ócsa
4114 6Í2 • Esztergom
726 62S » Czegléd. Szolnok
1406
Gyv. Pozsony, Zsolna, Berlin
130 fiU
SZT. Párkány-Nána
Czegléd
726o« 722
178 7ÍS • Rákospalota-Ujpest
Czegléd
728 735
Lajosmizse
6508 722
Vácz
132 755
Bukarest. Báziás
710 822
Dunakeszi-Alag
182 822
1408 822
Zsolna, Berlin
118 9á2 • Wien, Paris
• Bukarest, Stanislau
502 935 Gyv.
184 022 Szv. Dunakeszi-Alag
706 015 Gyv. Szeged, Báziás. Bukarcs
504 05°
Maros- Vásárhely
720 025 SÍv. Kiskunfélegyháza
116 I i 2 » Esztergom
902") 122 k.o.
exT. Belgrád.Konstantinápol
146 125 SZT. Vácz
1 45 k.o.
Bukarest, Konstanti¬
702«) l—* exT.
nápoly
12

p

w

2

4

') Vasár- és ünnepnapokon bezárólag
november 10-ig közlekedik.
') Vasár- él ünnepnap előtti hétköznapo¬
kon közlekedik.
•) Minden kedden, csütörtökön, pénteken
és vasárnapon közlekedik.
•) Minden hétfőn, uerdáu <• uombaton
közlekedik.

o
gS
11
50
165 122 0
Szv. Dunakeszi-Alag
151
l
137
Czegléd
721 3 Í
703 J25
790
ima
167 146
Monor
725
Esztergom
505 160
4103
1
Nagymaros
13., ÖÖ
103 200
Szolnok.
Czegléd.
Ócsa
67011
4111 JÓS
/Konstanti
nápoly,
k.o.
169 240
901 6io exv. (Belgrád
171 300
/Konstantinápoly,
701«) 6io
6503 340
(Bukarest
173 350
153 2 5 SZV. Rákospalota-Ujpest
713 405
Lajosmizse
6507 3 0
139
Vácz
135 635
410
4113 506
1407 4 0 M Berlin, Zsolna
175
503 5 0 Gyv Maros-Vásárhely
515
710
121
4105
Szv. Esztergom
115 555
Bukarest, Báziás
709 1 5
1403 6Í2
155 2 0 V Rákospalota-Ujpest
177 r,-'J
Párkány-Nána
125 26
Czegléd
707 6 | |
727 730
105
(Bukarest,
Kolozsvár,
501 73S Gyv. | M aramarossziget
107 7Í2
711 722
157 740 Szv. Vácz
6501 5 0
Kecskemét, Lajosmizse 179 822
7
5
5
127
» Párkánv-Nána
731 825
113 gio v Paris. Wien
4117") 8—
143 822
Esztergom
4107 815
131 8S2
719 g40 B Kiskunfélegyháza
109 922
Nagymaros
129 4 6
6505 922
Dunakeszi-Alag
159 910
181
705 925 Gyv. Szeged
9
4
0
1401
Berlin, Zsolna, Pozsony 509 952
4109 9 5 5 Szv. Esztergom
1405 9—
161 3 0 W Rákospalota-Ujpest
4115 1022
715 O 45 V» Szeged
145
6513 10^^
1022
119 136
Galanta
117 1025
Rákospalota-Ujpest
163 12°°
717 1122
101 1125
185 11 2 S
'i Érkezik minden kedden, szerdán,
, pénteken és vasárnapon.
*) Érkezik minden hétfon, csütörtökön
és szombaton.
') Vasár- és ünnepnapokon bezárólag
november 10-ig közlekedik.

11.?i

hová

5 6 5 Szv. Esztergom
54
•
ILsztergom

4006

1215 SZT.

4010
4012
4016

2"
622
122

40401) [257

8

t

»
p
•
V

honnan

5

5
6

Szv.
Gyv.
Szv.
Gyv.
S v.

6

6

6

6

7
7
7

Gyv.
Szv.
Gyv.
S v.

7

8

0

Gyv.
S v.
Gyv.
S v.

k.*o
•XV.

Szv.

honnan

Mrbutoripar
Bőrbutor
szakműhelyek

A nem graziosus és
kényelmetlen kövérséf?, elhújasodís elleni
küzdelemben, ha a
csípőt és hasat karc¬
súbbá tenni,az idomok,
(von .lak) szépségét
megi rizni akarjuk,
teljes bizalt.-nmal hasz¬
nálhatjuk.

Nagymaros
Butarest, Báziás
Rákospnlota-Ujpest
/Tövis, Kolozsvár,
ISzatmár-Németi
Paris. Wien
Esztergom
Dunakeszi-Alag
Rákospalota-Ujpest
Kecskemét, Lajosmizse
Rákospalota-Uipest
Temesvár-Józsefváros
Nagymaros
Esztergom
Rákospalota-Ujpest
Érsekújvár
Wien, Berlin
Berlin, Zsolna
Rákospalota-Ujpest
Orsóvá. Báziás
Wien
Wien
Báziás, Temesvár
Rákospalota-Ujpest
Vecsés
Piliscsaba
Nagymaros
Párkány-Nána
Wien
Kecskemét, Lajosmizse
Dunakeszi-Alag
Segesvár. Stanislau
Berlin, Zsolna
Esztergom
Vácz
Ócsa
Wien
Temesvár, Báziás
/London, Osleade,
\Paris, Wien
Dunakeszi-Alag

KEMHAiWAL

DrDESCHAMP
JODHYRINE-ját.

Budapest, IV. kér.
Semmelwes-n. 7. sz.

Ez egyike azon ritka
és megbízható soványitó szereknek, mely
az egészségre teljesen
Ártalmatlan; körhá¬
zakban jó eredmén¬
nyel használják és
számos orvos rendeli,
eladása a vegyelemzés alapján a világ majdnem
minden országában engedélyezve van.
Használata egyszerű, mert semmiféle életrend
megváltoztatást nem igényel.
Kapható a legtöbb gyógyszertárban. Ara ló.- korona.
GTÁI : Paris. Laboratolre DUBOIS. 7, Bue Jadin.
bM*aTiao«ezA<ii FŐRAKTÁR : TÖRÖK JOZSKF gyógyszertára, Budapest
VI., Király-ntcza 12 és Andrásay-ut 26 az.

CIPÓKRÉM

TATRALOMNICZ

Angol bőrbutor, Ebédifiezekek, irodai karos¬
székek szakszerű gyár¬
tása. KülOn osztály
hasznait bőrbutor mo¬
dernizálására, felfrisBÍtétére és festésére.
Székátalakltósok.

Télisportszezon:
deczember hó 15-tól
márczius hó 15-éig.
A legszebb b o b - és rótllip á l y a új felvonóval, posta,
távirda, telefon, vasútállo¬
m á s összeköttetés mindenfelé.
Prospektus ingyen és bérm.

Minősége kitOnő
pú h ít, l j szilt

fénycsíf.
GySrga:HERCZE6ésGEIGER
sz cs kir. udvari szállító Budap
EAPHAT6 MÍNDENÜTT1

A vonatok érkezése Buda-Császárfürdőbe.

A vonatok i n d u l á s a Buda-Császárfürdőről.
4002
4004

.Soványig

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

Érvényes 1013 október hó 1-től.

vonat \
neme

A vonatok i n d u l á s a Budapest nyugoti p.-u.-ról.

ü é l u t á n

II

1 vonat
1 neme

Déleifitt

Esztergom
Piliscsaba
Esztergom
Dorog
Esztergom

4001
4005
1(107
4009

522 Szv. Dorog
715
Es/tergom
P
Es/tergom
04
V
O
Esztergom

JJ20

4011
Szv. Esztergom
4013 520
Esztergom
4017') Síi »
Piliscsaba
4015 1022 P Esztergom

"~1

.Altvater'
Gessler

j

•

Budapest.]
Rozsnyay
Mátyás

chininczukorkája

íztelen
chininbfil

flrjentor - Mfiueli

Legjobb szer láz, váltó¬
láz, malária ellen, kü¬
lönösen gyermekeknek
a kik keserű chinin
bevenni nem képesek.

Valódi, ha minden egyes
piros csomagolópapiroson

ARGITCRÉME

lto/siiyav Mátyás
névaláírása olvasható.

KÖHÖGÉS
rekedtség és hurut ellen nincs jobb a
BÉTHT-FÉLE PEMETEFÍÍCZÜKOBKANÁL

Millió ember szereti a vihiehirüRÉTHY-czukOrkát, mertrendkíTel kellemes ízű, a gyomrot, elvágj át nem rontja. Meghűlés,
boriit, köhögés ellen biitosin ér gyor-»n hasinál. Vásárlásnál
vigyázzunk .» határozottan RÉTHY-félét kérjünk, mivel >ok
haszontalan ntázata Tan. Az eredetinek minden egyes darabján
rajta Tan a <BÉTHY» név. l doboz a 60 f. Kapható mindenütt.

RÉTHY BÉLA gyógyszerész, Békéscsaba,
EZÜST! DRÁGAKŐ! ÉKSZER!
SÁRGA JÁNOS
ca. és klr. ndT. szállító,
ékszerész, müotTösnél.
Bpest, IV.. Kigyó-tér 5.
Ezüaí 6T<"e&zlÖ70k, grammja munkára] egjfitt 12 f.
Ezüst tálczák, tálak ^tb. grammja 15 fill. Ezüst czukortartoi, kosarak, zsurdineto-állvínjok ttb. gr.-ja
16 fill. Elaőrendü nj árak I Legújabb árjegjzék insjen éa bénnentTe. Vidékre Talantétot küldök l

Rozsnyay Mátyás
gyógyszertára
Arad, Szabadság-téi 8.

a

1 K 20 fill

Legjobb beszerzési forrás!
Kész ágyak
jó cseh ágytollbólü

Legszebb karácsonyi és
újévi ajándékok,

Csinos karácsonyi ajándékok, asztali
készletek, virágedények stb. Elismert
legjobb minőségű chinaezüst első¬
rangú kivitelben a legjutányosabb
gyári árakon.

Láz ellen!
Nem keserű!!

főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, «J
egész világon l l van terjedve. Páratlan hatása
szerencsés összeállításában rejlik, a bor azon¬
nal felveszi és kiváló hatása már pár óra lefolyása alatt észlelhető. Mivel a Margit-crémel
utánozzák és hamisítják, tessék eredeti védjegy
gyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak űyen
készítményért vállal a készítő mindennemű
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsírtalán vegytiszta készítmény, a mely a kül¬
földön általános feltűnést keltett A*» l *<"•

Gyártja Földes Kelsmen laboratóriuma Aradon.

Sürttuzálu T6r. nankingba (inlett) tSltTe, efrr
dunjha 180X120 cm. 2 pámáTal, mindegyik Kapható minden gyógyszertárban, illatszer- és drogua-üzletbra
»OX«0 cm. új, puha, tartós tollal K 16'—.
Félpehely K £r—. Pehely K 2t'—. Dunjha
egyed.,1 K 1 0 ' - , 1 2 ' - , 1 4 ' - és 1 6 ' - . FejAranyérem, Wien 1912.
párna egjedttl K 3'—, 3'50 éo *'—. Kétszer
dunjha 200X140 cm. K 13'—,
14-50, 17-50 és 2 1 - - . Ehhez fejpáma Í10X70 cm. K *'50, 5'ÍO éa
5-60. Öt ke. «ziirke toll K 9'40,
elgyöngült erejüknek visszatérését elősegítik az
jobb K 1 2 - K Ifrig. Félfehér
K 17-—. öt kg. új, jó, fehér, porÉVÁTOK-TABLETTÁK
mentei ágytól! K 24-—. Hófehér
K 3 0 ' - , Jobb K 36'—. Legfinoáltal. Kérje az orvosi véleménygyüiteményt Minta
K 4.20, V« karton K 10., egész karton K 18. Után¬
véttel Tagy az összeg előzetes beküldése ellenében:
St. Márkus Apotheie, Wien, Haupt»tras«« 130
Fölerakat..; Hunnla-gydgynertár Budapeit, VII. k«fErzsebet-korlit 56. » . — Dr. Fleich Emil gj'ógj-szer
tára, flyór. — Kapható minden gyógyszertarban

IDEGGYÖNGE FÉRFIAK

————

_ _ ^ ^ ^

Művészi virágtartók,
virágvázák, szökőkutak,
kerti padok, kandallók,
vasbetétes portland
czementköböl,

Rust és Hetzel
császári és királyi udvari szállítók.
Saját gyári raktárak:

Budapest: IV., Váczi-utcza
' 5. sz. IV., Koronaherczegutcza 5. — Árjegyzék kívá¬
natra ing}7en és bérmentve.

Böröndös
PAPEKJÓZSEF

Gsász. és királyi
udvari szállító.
A főváros leg¬
nagyobb bőráru
:::: szaküzlete ::::

bőráru gyártó. Budapest,
VIII.. Rákóczi-ut 11. sz.

Van-e homokja?
F h a igen, akkor keverje czementtel és ké¬
szítsen falltéglátat, fédőcserepetet,
ürtömböket, padló- él járdalapokat,
csöveket, lépcsőfokokat, oszlopokat
Btb. belőle. — Szállítják ás összes gépe¬
ket és formákat ezen jövedelmező
Iparághoz.

melyek szobákban, szalonokban, ebéd¬
lőben, télikertben igen szép díszt ké¬
peznek, természetesen a szabadban is.
Tervezi és készíti:

Baum Lipót
G. WASHINGTON
kávé
által 1 pillanat
alalt a világ legjobb kávéját

ihulja. Hideg-, meleg-, forróvízben és tejben azonnal oldó¬
dik. Kapható mindenütt 1.50
K-ért. Owtr.-ma#y. monarchia
részére kiz. enyedárusiiók:

Dr. Gaspary & Co. gépgyára
M a r k r a n s t á d t , Leipzlg mellett
Kérjük gyárunkat meglátogatni.
228. száma árjegyzék ingyen.

•

A főváros első és
legrégibb csipketisztitó, vejytisztitő és kelmefestő
g y á r i Intézete.

„ÜRGÉIKOR"

Többszörösen
kitűnt.
1869-oen a magyar or¬
vosok és természetvizs¬
gálók ílume vándor¬
gyűlésén negyven arany
pályadíjjal jutalmazva.

Fiókok : II. k e r . 7 ,
Fő-utczaa :27. tz.J ]
IV. kér., Eskü-ut
r*kíi_.;« .
6. sz. IV., Kecs- l
keméti-utcza 14. i
(KRONFUSZ) V.,
Harminczad- lJ
Gyár és föüzlet: utcza 4. sz. VI-,
"i i
39. ,
V I I . . BarOSS-U. 8 5 . Teréz-körút
VI.,
v,., Andrassyfinonu«y-i»
-út í
16. sz VIII. kér.,
Telefon:József2 37. Jdisef-körút 2. j

Lohr Mária

Freudiger és Radó
t»SOlUTtlYPLI)E«f'"J

Budapest, VI., Dessewffy-irtcz
34. szám. — Telefon 2 9 - 7 "

Városi iroda és szobrász, iparművész.
mintaraktár:

Budapest,
YL, Hermina-üt 41,

VII. kér., Dohány
utcza 39. II. em.

Telefon: József 23-45. Teleíon: 154—45 sz.

Érdeklődőknek fényképes ár¬
jegyzék ingyen és bérmentve.
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VASÁENAPI ÚJSÁG.

f
i
A
kebl
e
k
fejlesztésére
és
erősítésére
a
Pilules
CALDERONI ÉS TÁRSA
örientales közelébe semmi sem jöhet,
V., Gi.
(Haas-paloía),
Szemüvegek és
orrcsiptetők legtökéletesebb Punctal és Isokrystar üvegekkel. Szinházi, tábori és prizmás
látcsövek. Aneroid barométerek, szoba-, ablak-,
fürdő-Jáz- és utazó hőmérők. Nagyító üvegek,
olvasó üvegek és loupék. Fényképészeti ké¬
szülékek. Árjegyzék ingyen és bérmentve.

MEGJELENT
m,

katoaaí puska a
A legszebb

KARÁCSONYI AJÁNDÉK

«X>-L—; u a u a v u v i l 11 £LJ£V.117£iE

r

n^a^-

íüiVYU' N i n c s vezetéke! Bárhová vihetőI / ^
J r l l O i > Tartóssága örökös, jótállás mel- fee.
'< ír v i ' i v ' ;

SÍÍ4:Frommer

v

éS^nív-i

l

Baby-pisztoly

l

nagy kaliberű, hat-

lövetü - mellény-

rgfbb0 való .tégy var

katonai puskásaTartattal, a Fegy¬
ver- és Gépgyár
K.-T., Budapest,
gyártmánya. Kap¬
ható minden jobb
fegyver-kereskedésben.

Uram !
Szén kemény és kifejlett kebel mindig nagy
A barátnőm, akivel megismertette* a Pilulet Őrienv-ieva volt a/, elegáns hölgyeknek, mert elengecftalest,
naayon meg van velük elégedve. Sőt g vomorh.fet'íenü hozzátartozik a szépség teljességéhez.
görcsei voltak, amelyek eltűntek.
Telru cm fölösleges ismétejn a Imlgvekiiek,
L. r . . . rue f!ouraye, OranviUt
akiknek keble nincsElegendő m xlon kiK-jlodve,
így a Pilules Örientales nem ártanak soha
vaevazoknak a sokaknak, akiknek melle nem
rA?delk"/ik aWal a niganyossaggal, amelyet a
sem a/ egészségnek, sem a gyomornak. Külön¬
i n i d va l megkövetel, hogy egyedül a Pilules
ben kizárólag ártatlan és jótevő anyagokat tar¬
őriéit" és a l á k W g az ideális keblet, amely
talmaznak s nem veszélyes szereket, mint arzén
elerónsnn harmonizál a derék karcsúságával
vagy niiis és soha nem merült föl panasz '!0 év
Snt Másféle vert és kc/clésl hirdataek meg,
óta. amióta minden országbeli hölgy és fiatal
mfnt c™! ozve*íot. de eddig mind hatáslalanleány használja.
™ak b'/onvult .'.s kénytelen volt a Pilules OncnAz orvosok maguk elismerik érdemét, rendelik
ales-nak átengedni a teret, amelyet ma az egész
pacienseiknek, amit a következő levél bizonyít •
vlágönismernek és ke.lvelnek.I3e mmdez nem
^. Uram!
tart vissza némely utánzót attól hogy időrőlTovább is rendelem a kitűnő Pilulec Orientalet
időre ismét csodaszernek ne hirdesse a maga
kés/itmcnvét. Kzek az Ígéretek, sajnos, nem va - produktumot az én páezifnseimitek e's örömmel kijeleni
nak be s a hölgyeknek az a része, amely hitelt
hetem Önnek, hogy ennek tzámo* sikert köszönhetek
ad ezeknek a csábító ma¬
Dactor O . . . á K
gasztalasoknak, a nagy költ¬
(Loire-lnférícure'.)''
ség ellenére is csalódik.
A kezelés j 0 h a t á s a
Ezek a hölgyek jobban tel¬
nal kifejezésre jut és töké¬
ték volna, ha mindjárta
letes lesz a hatás 2 hónát
Pilules Orientales-t használ¬
;
i
, ' iS(?! Syakran néha „V
ják, mert akkor sok csaló¬
hét alatt, ahogy a kö\it
dást elkerülhettek volna.
kezö két levél mutatja :
Azon kölgyek száma, akik
Uram l
a Pilules Orientalesnek kö¬
U nap óta szedem a Píluia
szönhetik a gyönyörű mel¬
Onentalest
ésmtrmegelígedettlet nagyobbodik naprólseggel meglepő eredményt veszek
napra és a hálájuk kitűnik
észre.
dicsérő leveleikből, amelye¬
Mme H...L...„u
Condart,
iét—hivatali titok akadá¬
Marseille.
lyoz abban, — hogy teljes
Uram
t
szövegükben közöljük, de
Szénnel sietek önnek gratu¬
amelyek a Pilules Örien¬
lálni PUule, Orientaleseért
tales elvitathatatlan hala¬
amelyet jobban lehetne csoda¬
sának őszinte és autentikus
paulának nevezni, hogy 'egyet,
bizonyítékai.
len üveg elegendS volt, hogy
így ir pl. de C . . . hölgy :
eltüntesse mellhorpadásaimat
Teljesen meg vagyok elégedve
amely keblem mindkét oldalán
azon eredménynyel, amelyet el¬
volt. Most gyönyörű keblem van.
értem a Pilules Orientalessel.
Az én puha mellem megkemé¬
Legyen biztosítva, miszerint há¬
nyedett, • én át Ön Pauláitol
lámat fogom Önnek tanúsítani,
el vagyok ragadtatva.
s hogy'fogok jó és jól érdemelt
Mme ^ . . . Z , . . . Vevey, Svájc
reklámot csinálni az ön pilu. Itt félbeszakítjuk a czitálái réslére.
Jasokal, amelyek a Pilules
. Orientales hatását mutat¬
Mme de C ...rue Bayen,
ják, amelyek nem engedik
Paris.
összetéveszteni
egyikével
És a másik r
sem azoknak a nem reális
Uram!
szereknek.amelyek napról-napra megjelenjek
A Pilules Örientales nagyon jót tesznek és köszönet
Itt félbeszakítjuk a czitálásokat, amelyek a
ezekért, látom örömmel azon beeséseket lassan eltűnni, Keleti piruláit hatását mutatják, amelyek nem
amelyek körülvették keblemet. Kott már nem esem.két¬ engedik összetéveszteni egyikével sem azoknak
ségbe, hogy szép keblet fogok visszakapni, amelyet több
a nem reális szereknek, amelyek napról-napra
év óta elvesztettem.
megjelennek.
Louise M.. . rue Franklin, Passy.
A Pilules Örientales használata által csodála¬
így tehát, a hölgyek,, ha javítani akarják.keb,
tosan megtelnek a fiatal leányoknak épp ügy, luk esztétikáját, ha mellük nem elég kiterjedt
mint azon hölgyeknek, kiknek keble tokéletle¬
vagy kemény, ne habozzanak a «Pilules Oriennül van kifejlődve vagy száradtság és beteg¬
tales»-hoz folyamodni. Néhány hét alatt leg¬
ségben szenvedett.}
kedvesebb óhajukat .teljesítve fc^ák Oálni és
nem fogjak iegszcüb derékkel megáldott barát¬
G}cn£c ^Készségű és sxervezetü egyének is bcnőjüket irigyelni. Meg lesz lepetve és elragad¬
vehetik azokat, ahogy a következő két kivonat
tatva az önnel teljesült gyors átalakulással.
mutatja:
Egy. üveg . P i l u l e s Ö r i e n t a l e s . ára, haszná¬
űrám l
lati utasítással együtt S'4S postautalványon való
ín nagyon meg vagyok elégedve a Pilules Orienbeküldése
ellenében, vagy 6'75 kor. utánvéttel.
taies-sal, amelyek nemcsak kissé nagyobb keblet adnak,
hanem egészségesebb is vagyok. Ma 20 éves vagyok,
J. Ratie, Pharmacien, 45, rue de l'Echiquier,
vérszegény voltam a legzsengébb gyermekkorom óta és Pnns Raktár Ausztria-Magyarország részére:
esők azóta, hogy veszem az ön Piluláit, látom vérTorok József gyógyszerész, Budapest, VI. kér.,
szegénységemet eltűnni.
? r . ? , y~,U,tí?a 1 2 s z ' V e r l r i e b Franz. Kosmet
Mille g . . . plaee St.-Pierre, Tonneint.
Arukéi Wien. XII. Bez., Teichackergásse 5.

51. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda: IV. Vánaegye-utoza 11.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetein-utoza 4.

Egyes szám
ára 40 fillér.

SZKHKKSZTÖ

H O ITSY PÁL.
Előfizetési
feltételek:

Egészévre _ _ 8O korona.
Félévre
1O korona.
Negyedévre _ _ 5 korona.

1

BUDAPEST, DECZEMBER 21.
A íVitágknónUídi-val
negyedévenként 1 koronával
több.

Kiilfulili elöfizeténekhez a postailag meg^
határozott viteldíj is csatolandó .

Kocsié P u csa r n o k

WffiTOBW ÉSTÁRSA, S B S 2 5

Budapest, IX., Köztelek-utcza 4.

Csak a hölgyeket érdekli !
Elsff magyar nó'i egészségügyi
és testápolási cikkekszaküzlete

1TPI ri»I I

Ékszerek!

JUCl||£| 1 1 J

Ezüstnemüek!

kéazpét t és Angol rendszerű' rész(etfi2etésre
iá bwserazhetök gjAri áron áremelés nélkti^

SÁRGA JÁNOS
ékszergyárostól, CB. és kir.
udvari 8/áIHió. Kolozsvár, Képes nagy katalóMátyás király-tér 13. SÍÉ. gtut ingyen ét bérVidékre választokot is küld.

mentvekfildJÜkmeg.

A monarchia legnagyobb kocsivaktára. Árjegyzék ingyen.

-

hereiea-u.14
(Qr.Szapáry-udvar.)
A czég iáját gyártmányú él külföldi kü¬
lönlegességei : Haskötök az összes al¬
testi bántalmak ellen. Eredeti párisi fiil í k és melltartök éptermetiink réizére,
valamintkiegyenlitőfUzők ferde növélliek
számára. Cl. ét klr. izab. sérvkötők.
Egyeneitartdk. Hygienikui havibajkötők!
Qummihariinyák. A legkiTálóbb franczia
és amerikai női óvszer különlegességek !
ÚJ ! Autó Vagina! Spray. Új ! Irrigátorok, bidek, T«0«mint az ömzee betegápoláil ozlkkek. — Ciak szakavatott nól
kiszolgálás. — Ménekéit él polgári árai

Képes árjegyzék ingyen és bénnenfte

18<í7.

folytonégők
szempontból
legkitűnőbb rendizer.

az új rendszer.
H iotéil l u k m j terén íveken
át tirtott tanulminyosJsoU
kimjgiilA eredménye

Ereded blrtonsial lubilyiávil
CizkltatMMk ti ro»k*násoh
kliirva.

Fortuna

Ringeisen Testvérek cégnél

\m^

•ÓRÁK. ÉKSZEREK 10-évijórállással

tfiülLLTFIZETÉSRE

Franklin-Táranlat nyomdája, Budapest, IV, Egyetem-ntcz. 4. « . "

A MAGYAR ÁLTALÁNOS HITELBANK; BUDAPESTI Ú J PALOTÁJA A JÓZSEF-TÉREN. — Balogh Rudolf fölvétele.

