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Szépség 
fi felsése 

már ősidőktől fogva a legnagyobb 
hatalmat birja. Kunyhókban és pa¬ 
lotákban egyaránt uralkodik, irányí¬ 
totta a világtörténelmet s napjaink¬ 
ban is ő irányítja az életküzdelem 
rugóit. Nem csoda tehát, ha a női 
becsvágy csúcspontja mindenkoron 
a mindenki fölött uralkodó szép¬ 
s é g elérésén és bírásán domboro¬ 
dik ki. Szépségre szert tenni, ma¬ 
napság tulajdonképpen már nem is 
olyan nehéz. Tannak eszközök, mik 

az utolsó években 

diadalt diadalra 
arattak és az egész kontinens hölgy¬ 
világa által legkitűnőbb és legmeg 
bizhatóbb szépségelőmozditóknak el 
vannak ismerve. Ezek a csodaszerek 

DIANA-
krém, szappan, púder, 

. 

E mellett ezek a kozmetikai szerek, 
kiválóságuk daczára bámulatosán 
olcsók és ezáltal minden hölgynek 
módjában áll őket beszerezni és 

állandóan használni. 

Egy üv«'i|lé(|<'ly DIANA-kréin (nap¬ 
pali és éjjeli használatra) K 1.5O 

E<jy üvegtegely DIANA-krém (csak 
éjjeli használatra) K 1.50 

E<jy iiauy darab DIANA-s/.appan 
K 1.50 

Egy iia<jy dóhoz DIANA-pouder 
szarvasbőrre] otjyüH (fehér, ró/.sa 
va<jy si'mja szinhen^ K 1.5O 

Kapható egész Európában agyógy-
tárakban- drogériákban és par¬ 
fümériákban. Aki nem tudja saját 
helyiségében beszerezni, az ren¬ 

delje meg a központból: 

ERÉNYI BÉLA 

HAT 
és derékfájásnál, szaggatásnál, egyszós-al 
mindennemű meghűlésből eredő fájdalmak¬ 
nál a legjobb fájdalomcsillapító bedörzsölő 
háziszer a «DIANA-SÓSBOBSZESZ». Sokan 
utánozzák és hamisítják 

MOST 
ezt az egyetlen kiváló tulajdonságokkal biró, 
masszírozásra, dezinficiálásra és borogatásra 
JegalkalmasabbDIANASÓSBORSZESZT.Ezért 

MOND 
jak is általánosságban az emberek, hogy a 
«DIANA-SÖSBORSZESZ» a csoda-háziszerek 
közé tartozik. Egy biharmegyei földesúr a na¬ 
pokban a következő levelet irta egy főváros¬ 
ban lakó rokonához : Abból a hires háziszerből 

KÉRLEK 
hozz magaddal 12 üveggel, mert nálunk azt 
ártják, hogy «DIANA-SÓSBORSZESZ* nélkül 
nincs maradása az embernek a házban, 

DE EGÉSZ 
biztosan számitok reá. Télen egy bedörzsö-
lós a «DIANA-SÓSBORSZESZBŐL kincset 
ér. Sokan összehasonlítást tettek a többi 
utánzatokkal és a végén mindenki 

pártatlanul 
a «DIANA-SÓSBORSZESZ« mellé szegődött. 
44 fill. üvegekben az egész országban minde-

-ó. Vigyázzon jól a hamisítványokra. 

l |fS«"!ITáDf 

i Köíltílflruv 

Hölíyek, 
űrök, 

kiknek bármely okból arczu-
kon, kezükön vagy testükön 

p a t t a n j , foltok, s 
egyéb szépséghibák 

vannak és kipróbálták eredmény¬ 
telenül a világ összes kenőcseit, 
szappanjait, szépitőszereit és bár¬ 
minő más czimen létező bőrápoló 
czikkeit: azoknak a legmelegebb 

figyelmébe ajánljuk a valódi 

ERÉNYI 

ICHTIOL-SALICIL-t. 
Nem létezik olyan foltos, 
olyan pattanásos nő vagy 
férfi, kinek nyolcz nap alatt 
el nem multak volna az összes 
fent leírt arczot és kezeket 

torzító 

borhibái és bőrfelhámlásai 
A kezelés egyszerű, mert csak este 

lefekvés előtt használandó 

pattanásnál, kihámlásnál, 
felülmúlja a világon létező összes 
hasonló tisztító szereket. - - E g y 
doboz teljesen elegendő. 
Az eredeti «Erény i-lchtiol-
S a l i c i l > három koronás dobó 

zokban kapható. 

yszertárában Bpest, Károly-körAt 5, 
Postai megrendelések utánvétel 
: : mellett aznap szállíttatnak. : : 

Több mint egy millió köszönőlevél 
érkezettbe a világ minden részéből. 

6. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, FEWIUÁU 11. 
Srer/.-fs;/ősc<7Í iroda : IV. Vármegye-utczu 11. Egyes ' szám 
Kiailáhii'atal: IV. Egyetem-utcza 4. ára 40 fillér. feltételek: \ Negyedévre l 

2O korona. .\ 
1Q korona, negyedévenként 

_ 5 korona. löbli. lm tározót t vitt'hlij is csatolandó. 

Franklin-Társnlat nyomdája. Bndapest IV., Egyetem ntcza 4. sz. 

A VÁROSLIGETI N A G Y J É G R Ő L . Balogh Rudolf fölvételei. 
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KOMÉDIÁK 
A MAGYAR TÁRSADALOM REGÉNYE. IRTA SZEMERE GYÖRGY. 

Csábrágh észrevette s elértette igyekezetét; 
ön kénytelenül elmosolyodott. 

De a kis leány is elértette a férfi mosolyát. 
Elszégyellte magát, fülig pirult. 

- Eh, - - mondta, ismét kinyújtva lábacs¬ 
káit, — hosszabb azzal úgyse lesz ez a szoknya, 
majd hosszabra szabntom a következőt. 

A férfinek kimondhatatlan gyönyörűséget 
okozott a kis bakfis bájos közvetlensége, úgy 
mulatott rajta, hogy nem tudta jókedvét vissza¬ 
fojtani, harsányan elkaczagta magát. 

- Pompás kis leány maga, Manczi, - - s 
egyre nevetett — kurta szoknyában is. 

A férfi nevetése, úgy látszik, nem volt he¬ 
lyénvaló. A kis leány legalább annyira zokon 
vette, hogy csaknem elpitycredett. 

- Mi mulatni valót talál rajtam ? — kér¬ 
dezte, vonagló ajkait összeszorítva. — Annyira 
gyermek tán mégsem vagyok, hogy kineves¬ 
senek. 

A gróf szinte megszeppent. Nem számítha¬ 
tott a leány hangulatának ilyen váratlan for¬ 
dulatára. Az imént még csupa gyermek s egy 
pillanat múlva már úgyszólván asszonyi mél¬ 
tóságára hivatkozik. Oh, Csábrágh a világért 
sem akarta azt távolról sem megilletni. Az 
őszinte megbánás hangján kért Margitkától 
bocsánatot. 

- Ne haragudjék, Margit grófné, megfelejt¬ 
keztem magamról, többet ez nem fog meg¬ 
történni. 

S szive ösztönét követve, szinte öntudatlanul 
a kisleány keze után nyúlt, hogy megsimogassa. 

A férfikéz érintésétől lánggá csattant a 
leányka hajnalszin arcza. Kezét hevesen ki¬ 
rántotta a férfiéből s mialatt haragtól szikrázó 
szemét elfordította tőle, szigorú szavak vállak 
le elsápadt ajakáról. 

- Ne nyúljon hozzám! Vissza ne éljen a 
helyzetemmel! 

Mi volt ez ? A női szemérem ébredése ? Lehe¬ 
tetlen ! Hiszen öt perezczel előbb még a nyakát 
ölelte a leány! 

Csábrágh elképedt. Az asszonyi lélek ily-
mérvü szubtilitásáról fogalma se volt. Érezte, 
hogy tapintatlan volt s bárdolatlanságát min¬ 
denáron jóvá kell tennie. Ám annyira el volt 
fogódva, szinte félt, hogy újabb bakot fog lőni. 

- Margit! . . . 
Tovább nem ment a szóval. Maga elé nézett 

és elgondolkozott. Szinte merengő ve lett. Mintha 
szivén érintette volna valami váratlan esemény, 
valami tiltott, rejtélyes csu,da. 

A kisleány ezalatt összekuporodott az ülé¬ 
sen : a mennyire lehetett, kicsivé tette magát. 
Arcza aggodalmat és izgatottságot árult el. 
Többször előrehajolt s fölemelte fejét, mint a 
ki valami nagy elhatározásra készül, de vala¬ 
hányszor mindig visszaesett a kocsipárnára. 
Nagysokára mégis elszánta magát. Megszólalt. 

- Gróf Csábrágh (most már elhagyta a bá¬ 
csit) . . . gróf Csábrágh, eljött az ideje, hogy 
okát adjam, mi birt arra, hogy magamat a 
kocsijába belesvindlizzem. 

- Oh, — jegyezte meg a fiatal gróf szeré¬ 
nyen, — akármiért történt is, nekem csak örö¬ 
möt okozott vele : kitüntetett. 

- Nincs itt kitüntetésről szó, — tiltakozott 
a leány erélyesen a bókszerű kifejezés ellen, — 
egyéb, igen nagy oka van annak, hogy erre a 
hozzám nem méltó komédiázásra elszántam 
magamat. . . 

Margitka keményen s oly folyékonyán be¬ 
szélt, mintha könyvből olvasott volna. A férfi 
némán s csudálkozással hallgatta további 
szavát. 

- Testvéri kötelességemet teljesítettem, -
folytatta a kisleány minden további kei teles 
nélkül, — az. Erzsiké érdekében kellett magá¬ 
val négyszemközt beszélnem s egyéb alkal¬ 
mam, mint ez a kocsizás, erre nem kínálko¬ 
zott . . . 

A leány elhallgatott egy pillanatra, hogy 
lélekzetet vegyen. A férfi tűkön ült. 

- Beszéljen Margit grófnő, hallgatom. 
S folytatta a leány : 
— Maga, Csábrágh gróf, egy nagy mulasz¬ 

tást követett el az én jó testvérkémmel szem¬ 
ben. Megkérte kezét szüleimtől, a nélkül, hogy 
meggyőződött volna, akar-e a felesége lenni. 

- Csakugyan, — mondta a férfi gépiesen. — 
Erzsiké igen kedves volt velem, — tette hozzá — 
azt hittem s hiszem most is, hogy feljogosítva 
érezhettem magamat . . . 

A kis grófnő szavába vágott: 
- Eosszúl hitte, rosszul hiszi. Erzsiké ro¬ 

konszenvezik magával, de nem szereti úgy, a 
hogy egy férjet szeretni kell. 

— Ah! . . . 
A férfi végkép elszomorodott; leejtette fejét. 

Olyan új, oly meglepő volt az, a mit hallott, 
hogy minden energiája odalett . . . Ujjaival 
babrált, ajka összeszorult. 

A kisleány egyszeribe megszánta. Bánta már, 
hogy ily kíméletlenül tört a czélja felé. 

- Ne nehezteljen reám, — kérlelte a bátor¬ 
ságát vesztett férfit melegebb hangon, mint 
akarta, — de meg kellett ezt magának mon¬ 
danom, mert a szüleim mindent elhallgattak 
maga előtt. 

Csábrágh grófnak megcsuklott a torka, mi-
dó'n nagynehezen kijött rajta a szó. 

- Jól tette, hogy megmondta; köszönöm. 
- Én is köszönöm, — mondta Margitka, — 

hogy nem haragszik. 
- Magának nincs mit köszönnie. Hiszen 

még azt sem tudja, mire határoztam el magam 
ezek után. 

Elhallgattak mind a ketten. A kocsi vesze¬ 
delmesen közeledett a faluhoz s a kislány misz-
sziójrit még nem fejezte be. Ismét odaszólt a 
kocsisnak : 

- Lassabban Sándor, lépésben is m e h e t . . . 
Hát mire határozta el magát? — kérdezte a 
gróftól, kezét szorongó mellére tapasztva. 

—' Arra, a mi a kötelességem. 
Margitka még nem tudott bizonyosat, de 

magatartásából kiérezte a férfi szándékát. Egész 
elérzékenyedett, majd hogy ki nem csurrant 
szeméből a könny. 

- 01), — mondta hálálkodva. — én mindig 
sejtettem, hogy magának van szive . . . 

- Én is azt hiszem . . . 
- Hogy nem fogja e«y gyenge nőtől azt 

kívánni, hogy miatta boldogtalan legyen. 
- Nem. soha. 

A leányka majd hogy fel nem ugrott örömé¬ 
ben. Megragadta a férfi kezét, s mielőtt az meg¬ 
akadályozhatta volna, megcsókolta azt. 

- Maga derék ember!- Maga jó ! — hajto¬ 
gatta szinte önfeledten. — Szeretem magát! 

Csak most vette észre, mily meggondolatlan¬ 
ságot követett el. A kézcsókkal is. Szavaival is. 
Eltakarta arczát. Nagyon röstellette hirtelen 
szivét. 

Még jobban röstellelte a férfi a.csókot, amit 
a leányka a kezén, az ő i'érlikezén felejtett. Egy 
nő. Egy harmatos kicsiny leányka . . . Szere¬ 
tem magát. — nyilalloltak a szivébe az édes 
kis teremtés utolsó szavai; s erre végképen 
odalett. Megfeledkezett róla, hogy öt perezczel 
előbb még a nénje vőlegénye volt (s valójában 
még most is az\ egyáltalában mindenről a vi¬ 
lágon megfelejtkezett, csak a kis leányt látta 
maga melleit (a mint kezével eltakart arczát 
szégyenkezve elfordította tőle), pihegő galamb¬ 
keblét, szökő selyemhaját a kalaprengeteg alatt 
s nem is vágyott többé egyebet látni, egyebet 
érezni, mint szűz teste illatos melegét, s egye¬ 
bet tudni, mint hogy képes lenne-e őt azzal a 
szerelemmel szeretni, a melylyel a férjeket 
szeretni kell ? . . . Végkép megrészegedett a 
szivéből kikérezkedő érzések árjától, nem látott, 
nem hallott, csak odaborult a leányka kezeire 
s visszaadta neki azt a csókot, a mit tőle az ő 
keze kapott, tízszeresen, százszorosán. 

- Margitka ! Oh, Margitka! — suttogta min¬ 
den csókja után. 

A leányka valósággal megijedt. Kezeit le¬ 
ejtette aczáról az ölébe. De a férfi ott sem ha¬ 
gyott nekik békét, megragadta őket, úgy csó¬ 
kolgatta tovább. 

- Margitka! Oh, Margitka! 
Margitka meg se moczczant. A férfi forró 

lehellete lebűvölte, elernyesztette idegeit. Ajka 
megnyílt, levegőt kérve, mint egy virágkehely; 
igen zakatolt a szive. 

A férfi megérezte, hiszen látta, hogy viszont¬ 
szerettetik. Kimondta a döntő szót. 

- Margitka, szeretem... Mondja maga is, — 
könyörgött, — hogy szeret. 

A kislány nem felelt. A férfi unszolta : 
- Mondja, oh mondja, hogy szeret, én min¬ 

denem, egyetlenem! 
Margitka alig bírta kiejteni: 

- Nekem még nem szabad . . . 
Aztán sirva fakadt. Eosznak, igen gonosznak 

hitte magát, a miért kisleány létére szeretni 
merte a nagy szép szakállas férfit. Mit monda¬ 
nak, ha megtudják, otthon a szülei, a missz, a 
cselédek? Bizonyára mindnyájan meg fogják őt 
vetni s elmúlik szivükből iránta való szeretetük. 

- Ne sírjon, drágám, gyöngyöcském, — 
csöndesitette Csábrágh, gyöngéden simogatva 
kezeit, a melyeket egy pillanatra sem eresztett 
el. - - Ha nehezére esik a: a szó, majd más¬ 
szor; most csak arra adjon nekem engedelmet, 
hogy megkérhessem a kezét szüleitől. 

A leányka erre minden ízében megreszketett. 
Ijedtében könnyei is elapadtak. 0 menyasszony! 
Egy gyerek ! Hát lehetséges ez ! ? Nem, nem 
lehetséges, ki fogják nevetni. Vagy szobaáris-
tomot kap a merészségéért. . . 

Bármint félt is, nem tudta a férfi kérését 
megtagadni . . . 

- Sze . . .szeretem, - susogta akadozva, 
aztán félig öntudatlanul odatartotta neki forró 
ajkait . . . 

. . . Épen a falu végére értek. Öt perez múlva 
berobogott a kocsi a várkastély udvarára. Ideje 
volt. 

IV. A majoresko a családban marad. 

- Rettenetes ! Hol késik az a kocsi! . . . Biz¬ 
tos szerencsétlenség! . . . Tudom, látom: elra¬ 
gadták a lovak !... Ah, minek is él az ember!... 

A rapszodia a grófnétól származott s a kas¬ 
tély emeleti erkélyéről zúgott széjjel, a hol is 
a kétségbeesett dáma, övéitől körülvéve, renge¬ 
teg szivszorongások között a vőlegényes kocsit 
leste. Az ősflegmájú Guido gróf nem rapszó-
diázott, ő felesége parancsára egy messzelátó-
val vesződött, a mit sehogyse tudott akkuráto-
san beigazítani. 

- Nem látom, csak az eget, - - referált pár¬ 
jának, vesződsége eredményéről. — Most meg 
csak a földet . . . Most meg csupa fát. 

Az országutat, a melyen a vőlegénynek jön¬ 
nie kellett, sehogysem tudta megcsípni. 

- Ügyetlen voltál teljes életedben, - - kons¬ 
tatálta a grófnő sipogó hangon, - Erzsi, -
szólt rá Őszikére, a ki szüleitől elhúzódva, réve-
teg szemekkel nézte a napsugár-aranyos úsz¬ 
káló bárányfellegeket az égen. - - Erzsi, vedd 
át apától a </épet s nézz te bele. 

A parancs teljesítve lett. Őszike előrelépett, 
az apja meg hátra. Szerepet cseréltek. 

Az országút hamarosan kijött a leánykának, 
de a vőlegényes kocsit már sehogysem mutatta 
meg a látócső neki sem. 

A mama kezeit tördelte. Biztosan megtépte 
volna a haját is, de az frizérozva volt. 

- Rettenetes! Hány óra van? — hujjantott 
rá az urára olyan hangon, hogy a kis ember¬ 
nek megcsuklott tőle a térde. Kapdosott az 
órája után, de oly ügyetlenül, hogy a földre 
ejtette. Majd utána esett, midőn fölemelte. — 
Háromnegyed hét, drágám, — mondta, s sietve 
visszadugta az órát nadrágzsebébe, hogy kedvelt 
párja ne konstatálhassa rajta, hogy egy negyed¬ 
órát svindlizett., A kocsi félórát késett volt a 
nélkül is . . . (Folytatása következik.) 

(i. SZÁM. ÜMÜ. f.!). 

IFJÚSÁGOM EL NE MENJ MÉG. 
Ifjnságoin rí ne menj még. 
Gyöngy idő. tündér en'i. 
Maradj még te drága vendég, 
lliingoii) sírva, kérlelő. 
Már kopik sűrű hajam. 
Ijedt vagyok, nyugtalan. 
Érzem, unsz már és ellepnél. 
Hagyván engem a faképnél. 

Szaftom-bánom hosszú álmom, 
Vágyara száraz kortyait, 
Gyengeségem, máléságom, 
Kjszakák hóbortjait. 
Tűnődésbe halt öröm, 
El nem húzott függönyöm. 
Meg nem rázott víg csengőim. 
Ehirágzott esztendőim. 

VASÁRNAPI ÚJSÁG. Hí:! 

Szeretnék még útra kelni. 
Csavarogni liontiiliiM. 
/('1<1 erdőben énekelni. 
Muzsikálni gouiltaliiii. 
Vakon vadászni vesxélyt. 

l,épek ('lángeszét. 
Szerelmek ko/ott habozni. 
Kletemmel játszadozni. 

N . i 1 ' / . / i 

TELI SYMPHONIÁK, 

A léi a há/ak hátára liajnlt. 
Fülüklie súgott titkon valamit. 
Az égre akkor lépett t'el a hold 
S nézte a házak görnyedt falait. 

A jég\irágos ablakuk m. 
Az élet sok-sok vánkoMin aludt : 
Az idő nagyon messzire s/okött 
!•'.> mögötte síkos maradt az út. 

\ lm. a ín'), a rejtelmes, fehér 
A földre terült, mint egy nn^y le\él : 
Kgy Motelen, ki l tott natí\ |>a|>irla|>. 

rleleii kis an<_:yalke/.ek iniak 
S/.ent éjs/.akakoti álmodott csodákat. 

K hi|i fölött világok éjs/.aká/.nak 
Olehe egymást és a végtelent, 
l'.eleirjiik tizenetiik a hóim 
i'.s télre tel hiába jött azóta. 
Hogy az utolsó csoda yógbemenl : 
Mi sose fejtjük meg e pergament. 

A «JATEKOSOK» KLUBJA. 
AMERIKAI ELBESZÉLÉS. IRTA SZMEBNYEI JÓZSEF. 

Vén, öreg és okos szemű Hockston mikor 
nem kártyázott, valóságos bölcs volt, filozófus 
volt. Mikor kártyázott, akkor még bölcsebb volt 
még okosabb és veszedelmes is hozzá. Minden 
szituáczióban veszedelmes ellenfél volt. Mikor 
a kártya a kezében volt, csak a vele egy ivású, 
notórius kártyások állták vele a csatát, mikor 
pedig egy-egy nmixed ale» vagy whiskey mel¬ 
lett folyt a diskurzus, vén Hockston vitte a 
szót és akkor ő volt a pakliban mind a négy 
király. Tátott szájjal hallgatták, a szemek 
tágra nyíltak és a sok edzett lelkű, nehéz 
életű ember egy-egy felvillanó gondolata volt, 
hogy ennyi észszel, ennyi józansággal mire 
vihette volna vén Hockston a --- józan élet¬ 
pályán, a honnan harmincz évvel ezelőtt le¬ 
szorult. 

- A játékos az egész más, mint a józan 
üzletember, mondta egy éjszaka, mikor már 
minden pénzt elriyert a társaságtól és ilyenkor 
aforizmákkal és bölcs gondolatokkal akarta 
őket rekompenzálni. Az üzletember, ha ad va¬ 
lamit, mindig kap érte ellenértéket. Ha pénzt 
ad, kap árút, ha árút ad, kap pénzt. A kár¬ 
tyás ember ha kap, nem ad, ha ad, nem kap. 

•Tack, a vörös irlandi bólintott a fejével. 
- Az egyik kap, a másik ad, de az egyik 

az mindig te vagy. 
- Az mellékes. A kereskedő ember sohse 

számít az eshetőségekre, a játékos pedig min¬ 
dig. Az egyik nem ismeri a koczkázatot, a 
másik egyebet sem ismer. A játékban csak 
koczkázat van, az üzletben csak az nincs. 
A nagyon okos és zseniális emberek mégis 
mindig a koczkázatot keresik és inkább haj¬ 
lanak a játék, mint az üzlet felé. A Rockefel¬ 
ler, a Morgan, a Carnegie, mind játékosok, 
veszedelmes játékosok, a kiknek eleinte sike¬ 
rült, aztán a'tőke nemes hatalmával felszívták 
az apró játékosok erejét. Valamennyien ezek, 
a tröstök, a nagy bankok egytől-egyig hazár-
dőrök, olyan méretekben játszanak, hogy már 
nem is játék az egész, hanem véres józanság 
és rémes üzletszerűség. A hol országok ter¬ 
méseiben folyik a játék, ott már elveszti a 
dolog a játék karakterét, ott már háborúnak 

-zik á dolog. Csak a boltosok, a kiskeres¬ 
kedők azok, a kik nem játszanak, azok a jó-
zanéletüek és nem a milliárdosok. 

A vén Hockston egy hajtásra kiitta az erős, 
vörös szinű alkohol keveréket és megesküdtem 
volna, hogy egy kortyra nyelte le az egészet 
Pálinkához, szeszhez idomult ember, mindig 
egy kortyra nyeli le az italt, akkor is ha az 
véletlenségből - - víz. 

Egy pár perczig néma csend volt. A kiül), 
a "(íambler's Club" - a hogy roszmaju em¬ 
berek nevezték ezt n klubot. egyébként gyo¬ 
mom, kényelmesen berendezett helyiség 
Csak játékos emberek, könnyelmű emberek 
szegény páriák vágyódnak úgy a kényeié 
után, mint a milyet ez a klub nyújtott a ti 
jainak. Egy egész kis palota, ezernyi szol 
Val, nagv néma termekkel és rémesen zsúfolt 
ki.ebb 'szobákkal. ,i hol élet-halál harczok 

folytak éjszakánként, a hol az emberek csek¬ 
kekkel fizették a differencziákat és a hol sohse 
történt, hogy a csekk alól hiányzott volna va¬ 
laha az arany ndeposit.» Itt volt király, a já¬ 
tékosok királya mister Hockston, a vén bölcs, 
a ki úgy állt ott a sok nyomorult kis ember 
fölött és úgy nézett le rajok, mint a szabad¬ 
ság-szobor a New-York öbölben néz le a vizbe 
kis vitorlás bárkákra. 

A társaságban kívüle még csak egy félel¬ 
metes ember ült. Ez Scelley volt, a fiatal ügy¬ 
véd, a ki fél év alatt tiz millió dollárt hará-
csolt össze. Ez úgy történt, hogy egy ültében 
nyert negyvenezer dollárt, a mivel aztán meg¬ 
alapozta a szerencséjét. Egy szomorú ember 
állított be az irodájába ezekben a napokban 
és elmondta neki, hogy feltalálta a módját 
annak, hogy miképen lehet az aczél tonnáját 
öt czenttel olcsóbban előállítani. A dolog való¬ 
nak bizonyult, mire Scelley húszezerért meg¬ 
vette a találmányt a szegény embertől, hirte¬ 
len részvénytársaságot toborzott a találmány 
köré, a tőzsdére dobta a papirosokat és a száz 
dolláros részvények két - háromezerre szöktek 
egy hét alatt. Az aczél-tröszt vásárolta össze, 
nehogy - - isten ments - - még munkába fog-. 
janak az új gyáralapítók. Nem is lett abból 
gyár soha, de Scilleynek fél év alatt tiz mil¬ 
liót jövedelmezett, így fonódott a kis ügyvéd 
köré valami legendaféle, a mi tisztelné, egy¬ 
ben félelmessé tette. A vagyon ránehezedett a 
játékosokra és féltek tőle, mint a veréb a 
macskától. 

Scelley a mellett czinikus volt, hideg és 
gőgös. Szótalan, némán járt egyik teremből a 
másikba és ha itt-ott rémséges összegekre sza¬ 
porodott a bank és már - már biztonságban 
érezte magát a bankadó, ilyenkor csapott le 
Scelley, inkább virtusból, mint játékszenvedély¬ 
ből. Rácsapott a tenyerével az asztalra, aztán 
kihivólag mondta: 

- I ám your mán. A mi körülbelül annyit 
jelent, hogy «tartom.» 

Öreg Hockstonnal is megcselekedte ezt a 
manővert néhányszor és mivel öreg Hockston-
nak nagyon kellett az a sok ezer dollár, a mi 
a koc-zkán forgott, természetesen a tiz milliós 
Scellev nyerte a tétet, a/tán mint a kinek az 
egész dologhoz semmi köze, beseperte a ban¬ 
kókat és átment az olvasóba. 
•~I<ry keletkezett aztán az a néma gyűlölet, 
á"mi fel-fel villant ven ll-.ckston szemében. 
mikor Scelleyt meglátta. XYrn mondta senki¬ 
nek, de azért mindenki tudta róla, hogy sze¬ 
retné Scelleyt a bankén közé fojtani. 

Kártyás émb.-rek nagyon jól ismerik egy-
in,ist nagyohhára gyűlölik is egymást. 
Kz a dolog természetében rejlik. Mondja is 
egy közmondás. - elég nemzetközi. hogy 
játékban nincs barátság. És ez még sokkal 
igazabb, mint a milyennek látszik. Tréfásnak 
tetszik, pedig véres valóság. A játékosok klub¬ 
jában is így csak társak, kompanisták. szövet¬ 
séf esek és ellenfelek voltak. Csak tekintélyek 
voltak és lenézett kis emberek. Nagy játéko¬ 

sok és kisjátekosok. Szomorú, ideges, zaklatott 
életű emberek, vagy vén cziniknsok és kártya-
bölcsek, mint vén Hockston, a kiről sohse 
tudta senki, hogy állnak a vagyoni viszonya, 
vagy hogy egyáltalában vannak-e vagyoni vi¬ 
szonyai. K|>es. roszindulntú, irigykedő társaság, 
a kik kö/.ötl a gazdagok a felcsúszottak. :i sze¬ 
gények a lecsúszottak voltak, a hol a vagyon¬ 
nak is.futó homok volt a fundamentuma. 

Akkor este, mikor suttogni kezdték, hogy 
Scelley, a szerencse dédelgetett ked\ei\e/e el¬ 
jegyezte a Shagey leányt és hogy már tagnak 
ajánlották a Multimilloner Club-ba, aznap esti 
az öreg Hockston szótalan volt és izgatott. 
A játékosok összecsapták a kezeiket és néma 
áhítattal mentek gratulálni a szerencsés fiská¬ 
lisnak. Ő czinikus mosolylyal fogadta : 

Azért önöket sem fogom elhagyni. Ml 
kezdtem a pályámat, itt is akarom befejezni. 
Ez a levegő kell az idegeimnek. Megőrülnék, 
ha éjszakánként nem jöhetnék ide rulettezni. 

l'szt, csend, a falnak is van füle. 
A falnak azért van füle. (is/telt ohaso. mert 

Amerikában még a privát klubokban is tilos 
a hazárdjáték. Olyannyira tilos, hogy :(((—1-0 
napi fogház jár érte a résztvevőknek, az elnök 
pedig két-három évi kényszermunkát is kap¬ 
hat ha minden jól megy. És mégis vannak 
milliomosok, sokszoros milliomosok, a kik ezt 
is koczkáztatják, csak hogy a játékszenvedé¬ 
lyüket kielégíthessék 

A vén Hockstoii ettől a naptól kezdve 
szén megváltozott. Az elnöki állasáról lekö¬ 
szönt és minden erejével agitálni kezdett Scel¬ 
ley mellett. Ks teljes sikerrel. Scelley lett a 
kíuli elnöke. Megköszönte a bizalmat és IVI-
köszöntötte a/, öreg Hockston! a vac-oránál. a 
kinél bölcsebb embert még nem ismert soha. 

Kgy héttel az esküvő előtt történt aztán va¬ 
lami 'szokatlan eset. A lapok hasábokat Írtak 
Scellevról. a bájos menyaszonyról. a rengeteg 
vagvonról. a mely összeházasodik és mikor a 
liatal iigyxéd a szerencséje és boldogsága tető¬ 
pontján állott, a vén Hockston elérkezettnek 
látta az időt a cselekvésre. 

Egy szombaton este korán elment a klub¬ 
ból. Rosszulléttel mentegetőzött. Kléhb azonban 
mindent elrendezett. A portást felküldte a ka-
bátjáért. közben eldugta a kapu kulcsát, a já¬ 
tékterein zárját egv vasdarabbal betömte, hogy 
rá n< lehessen zárni az ajtót és mielőtt haza¬ 
tért volna lefeküdni, az egyik szállóból, a mely 
útjába akadt, telefonált a rendőrségnek. 

Húsz detektív és megannyi rendőr szállta 
meg a "játékosoki klubját egy félóra múlva. 
A bankot lefoglalták, a játékosokat pedig liá-
rom rendőrkocsin vitték be a kerületi rendőr-
birósághoz . . . 

Xagy botrány támadt, szégyen, letartóztatá¬ 
sok, visszament házasságok, nagy ezégek buk¬ 
tak bele, emberek mentek tönkre, asszonyok, 
lányok sírtak, jajveszékeltek mert úgymond 
a vén Hockston — a játékban nincs barátság. 
a játékos csak koczká/tat és ha ad, nem kap, 
ha kap, nem ad. 
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NAGY FRIDRIK ÉS A HUSZÁR SÁG. 
Ahhoz a hatalmas épülethez, mely most, 

kétszáz évvel születése után dicséri és fenn¬ 
tartja a nagy porosz király lángeszét, hozzá¬ 
járult a magyar nemzet is. Hozzájárult véré¬ 
vel é.;i mi annál is becsesebb, katonás leikével. 

Mni szemmel nézve, különösnek látszik, hogy 
magyarok szolgálták azt az uralkodót, kit Mária 
Terézia halálos ellenségének tekintett és kinek 
ellenében ez a nemzet oly ragaszkodással sereg-
lett úrnője körül. De a XVIII. században még 
erősebbek a nemzeteket megosztó, mint az egye¬ 
sítő tényezők. Hány franczia és angol szolgálta 
a cs-Aszárt és a porosz királyt: hány német 
állóit i'ranezia, angol, orosz zsoldban. Hiszen 
még ennek a háborús századnak végén is hadat 
\ lseitek a franczia emigránsok tulajdon hazá¬ 
juk ellen. De a hadsereg egész 'szerkezete is 
iii-is volt még, épen nem nemzeti. Nemcsak az 
angol sereg java ré.s/e állott idegen zsoldosok¬ 
ból, hanem a francziáé is, a császárié is. 
A honi lakosságot lehetőleg khnélték ; az dol¬ 
gozzék és szerezze meg a hadsereg eltartásához 
szükségeseket. Mivel pedig egy állam sem múlta 
felül a poroszt, sem az alattvalókról, sem a 
katonaságról való gondoskodásban, itt sem 
lehetett máskép. Noha itt még aránylag leg¬ 
általánosabb volt a hadikötelezettség, már azt is 
haladásnak lehetett tekinteni, hogy a sereg két¬ 
harmada bennszülöttekből áll, és csak egyhar¬ 
mada külföldiekből. 

E külföldiek közül nem a magyaroké az 
Utolsó hely. Alig is volt akkor nép, melyet 
keservesebb okok késztettek volna arra, hogy 
idegenben keressen magának hazát. I. Fridrik, 
az első porosz király, noha a császár szövet¬ 
ségese, nagy jóindulattal viseltetett Rákóczi 
Ferencz és a magyar ügy iránt. A felkelés 
utolsó stádiumában Pkákóczi az ő fiát óhajtotta 
megnyerni magyar királynak. A felkelés végé¬ 
vel számos kurucz menekült Poroszországba. 
Még többet űzött oda a protestánsoknak a 
s/atmári béke után újra meginduló üldözése. 
I. Fridrik Vilmos király, Nagy Fridrik atyja 
attól félt - - vagy talán remélte — hogy az 
ö^/es magyar protestánsok kivándorolnak, mint 
a hugenották' Fruncziaországból. E hugenották 
nagyban gyarapították a keletkező porosz állam 
erkölcsi és anyagi erejét s hasonló gyarapítást 
lehetett várni "a magyaroktól is. Ezért a bölcs 
király 17^ l-ben kijelenti, hogy kész valamenv-
nyit befogadni, «ha a kivándorlás ,siralmas jó¬ 
téteményével óhajtanának élni.» 

Ez az általános kivándorlás szerencsére soha 
sem következett be, de egyesek kiszállinkóztak 
és szaporították az ott élő kuruczok számát. 
Ezekből alakult 17ál-ben az első huszárezred. 
Ruházata: vörös dolmány sárga zsinórral, sötét¬ 
kék gallér, sötétkék mente, sötétkék és sárga öv. 
Ezekhez nemsokára egy ujabb, testőr huszár¬ 
ezred járult, melynek Nagy Fridrik hires lovas 
generálisa, Zieten lett az ezredese. Zieten maga 
az 1734-iki franczia háborúban tanulta a hu¬ 
szárságot Baranyaytól; különben is nemcsak 
ruhája, hanem tisztikara és legénysége is na-
gyobbára magyar volt ennek a két első huszár¬ 
csapatnak. A szám még csekély; összesen ki-
lencz svadrony. 

Nagy Fridrik első, döntő sziléziai hadjáratá¬ 
ban a huszárságnak, de egyáltalában a lovas¬ 
ságnak nem jutott kiváló szerep. A magyar 
királynő lovassága számosabb, gyakoroltabb is 
volt; a huszárok folytonos portyázása és me¬ 
rész előretörése sokszor zavarba ejtette a po¬ 
rosz vezéreket, a vasasok rohama pedig Moll-
witznál szétzúzta a porosz lovasságot, mely¬ 
nek futása magával ragadta a királyt is, úgy 
hogy az első győzelmét csak későn, hírből 
tudta meg. A csata után való éjjel pedig igen 
kevésbe múlt, hogy a magyar huszárok, épen 
Baranyay emberei, őt kiséretestöl el nem fog¬ 
ták. Ezek a tapasztalások arra birták a leendő 
nagy hadvezért, hogy a lovasságnak jelentősé¬ 
gét jobban méltányolja. Lovasezredeit különö¬ 
sen zárt csatarendben való erős rohamra akarja 
begyakoroltatni. A mellett pedig a könnyű 
lovasságnak, a huszárságnak számát egyre sza¬ 
porítja. A sziléziai háborúk alatt az ezredek 
számát nyolczra emeli, mindegyiket tiz svad-
ronynyal. 

Ez a változás annál meglepőbb, mert a ki¬ 
rály a hadjárat kezdetén még nagy megvetés¬ 
sel szól az ellenséges huszárokról. 1741 már-
czius 1-én kiadott utasításában megparancsolja, 
hogy a huszárok lármájával, körülnyargalásá-
val mitsem törődjenek, hanem maradjanak <ijó 
contenance»-ban. Semmikép se támadjon meg 
ezred, vagy század ily$$«tte&eég@a huszárokat, 
mert ilyen módon az ilyen gyorslábú csőcselékkel 
(Gesindel) nem lehet végezni, legföljebb iiéha-
néha előrenyomulhat kissé az ezred vagy a 
svadrony, de jó rendben. — Mintha I. Henrik¬ 
nek a pogány magyarok ellen gyakorolt és 

taktikáját újította volna meg. 
Szilézia, Csehország, Morva csataterein sűrűn 
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vívott meg a magyar huszár a kuruczokkal, -
így nevezte a poroszokat. Oly nagy köztük a 
hasonlóság, hogy a porosz sereg Jágerndorf-
nál, igen szorult helyzetben, szurdokok közt, 
csak annak köszönte menekülését, hogy a ha¬ 
tárőrök Splényi-huszároknak nézték Zieten csa¬ 
patait. E harczokban ismerkedtek meg a poro¬ 
szok a huszárok egész ügyességével s lelemé¬ 
nyességével. Ezeket utánozni, sőt túltenni raj¬ 
tok, volt most egyik főigyekezetük. Hisz Arnetli. 
a hires osztrák történetíró szerint, Mária Te¬ 
rézia háborúiban a könnyű lovasságnak jutott 
a főszerep, úgy mint a spanyol örökösödési 
háborúban a gyalogságnak, a török elleni győ¬ 
zelmes harczokban a vasasoknak. Maga Fridiik 
különösen Baranyayt és gróf Nádasdyt tartotta 
nagy lovas vezéreknek, az utóbbinak dicsőségét 
meg is énekelte. Láttuk, hogy mennyire fejlesz¬ 
tette ezt a fegyvernemet. De elismerését leg¬ 
jobban tán az mutatja, hogy ulánusait, láncl-
zsás lovasait is, kiket bosnyákoknak neveztek, 
huszárokká alakíttatta át. 

így már sok idegen elem került a «kuruczok» 
közé, de azért még mindig a magyar a túl¬ 
nyomó. A háború folytonos alkalmat nyújtott 
ennek az anyagnak, melynek az értékét mái-
teljesen felismerte a nagy király, szaporítására, 
a veszteségek okozta hézagok kipótlására. Nem¬ 
csak szökevények, hanem hadifoglyok is sűrűn 
állottak a porosz zászló alá. Az ezredesek és 
főtisztek közt találjuk Székelyt, Halászt, 
Kőszegit, Somogyit. Porosz szolgálatba lépett 
Werner hadnagy is, kinek hibájából kerülte 
el Nagy Fridrik 1741-ben az elfogatást és ki 
altábornagyságig vitte. Az átszökésnek okai 
voltak; idegen tiszteknek magyar ezredekhez 
helyezése ; a protestáns vallás üldözése és az 
a parancs, hogy az e felekezeten levő katonák 
is járjanak misére; végre a császári seregeknek 
az az öröklött hibája, hogy a nemeseknek 
vagy egyes főúri sarjadékoknak mindenben 
kedveztek és miattuk a legkiválóbb és legvité¬ 
zebb nem nemes sem juthatott előre. 

Mária Terézia előtt sem maradt titok, hogy 
annyi magyar áll be «a kálomista királynak», 
az ő halálos ellenségének, magyar ezredeibe. 
Ezen való méltatlanságát, haragját az egész 
magyar protestantizmussal éreztette. Mikor 
l7V.)-ben nagy küldöttség járult eléje, ennek 
szemére lobbantotta, hogy külföldi hatalmak¬ 
kal érintkeznek. Mikor az urak biztosították 
hűségükről, kijelentette, hogy a városokban 

nem bízhatik. Mikor ezek is 
tagadták, Debreczen városát 
egyenesen megnevezte. Eh¬ 
hez járulván a német mi¬ 
niszterek és tábornokok pár-
toskodása, elkezdette a ma¬ 
gyarok eltávolítását a íőpol-
czokról. Hiszen Nádasdynak 
is mennie kellett más¬ 
nak hibája miatt. Igaz, hogy 
ez a másik a császárné só¬ 
gora, Károly lotharingiai her-
czeg volt. A mi mindennél 
fontosabb: seregének a há¬ 
borút követő években eszkö¬ 
zölt újjászervezésénél a hu¬ 
szárság számát erősen le¬ 
szállították. Hisz azt min¬ 
dig lehet kapni! Egy ma¬ 
gyar huszárezred már csak 
öt svadrony volt, fele annyi, 
mint egy porosz. Azt is úgy 
felaprózták, hogy az egész 
hétéves háborúban csak egyes 
fényes kalandokra vállalkoz¬ 
hatott, mint Berlin megszál¬ 
lására Hadik vezetése alatt, 
de a harcz kimenetelére alig 
gyakorolt befolyást. 

Fridrik ellenben még nö¬ 
veli ezredei számát és ere¬ 
jét. A hétéves háborúban 
már több & porosz huszár 
a császárinál. Zieten veze¬ 
tése alatt elsőrendű ténye¬ 
zővé emelkedett. Ki is tu¬ 
dott volna jobban rohanni, 

ISOK. előőrsön lenni, az elővédről 
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és hátvédről gondoskodni, nyelvet fogni, ül¬ 
dözni, a magyar huszárnál? 

Egy katonai iró azt mondja ezekről; «ebben 
az esetben jobb volt a másolat az eredetinél.» 
Ez így nem áll. A berlini fegyvertár minden¬ 
kinek megmutatja, hogy a porosz huszár fegy¬ 
verzetben, ruházatban jobban fenntartotta a 
régi hagyományokat a honinál. Hiszen általá¬ 
nos törvény, hogy a kivándorlók jobban meg¬ 
tartják a magukkal vitt nyelvet és erkölcsöt, 
mint a honn maradtak. Tapasztaljuk ezt p. o. 
az erdélyi szászoknál. De itt más oka is volt. 
A régi magyar lovas tökéletes volt a magn 
nemében. Ezt Fridrik felismerte és kihasználta. 
A magyar géniuszon nem változtatott, csak 
fegyelmezte. Itthon ellenben ennek a vakmerő¬ 
ségig bátor, a mellett önálló szellemnek mind¬ 
untalan meg kellett küzdenie az osztrák pe¬ 
dánssággal, mely a külsőséget nézte és nem a 
lényeget és e küzdelemben sok veszett el ere¬ 
deti zamatjából, lángjából. 

A leutheni csatában, mely a porosz tábor¬ 
kar nagy munkája szerint az egész XVIII-ik 
század legnagyobb győzelme volt és melyet 
Napóleon is a hadviselés remekének nevezett 
(1757 decz. 5.), egyenesen nekik jut az orosz¬ 
lánrész. A csataterv szerint az egész elővéd 
lovasság: Puttkamer, Székely, Seydlitz, War-
nery, Werner, Zieten huszárok, összesen hat 
ezred; még csak a Württemberg-dragonyosok 
osztoztak velők a dicsőségben. Velők van a 
király is az első támadásnál. Ők fedik el az 
ellenség elől a döntő mozgalmat, az ő táma¬ 
dásuk bontja meg az osztrák csatarendet, az 
ő üldözésük teszi tökéletessé a számra majd¬ 
nem kétszer akkora császári sereg vereségét. 
Pedig Nádasdyval kellett megvivniok, kinek 
biztos szeme előre látta a támadást, de kit a 
főhadiszállás bölcsei magára hagytak. 

N. Fridrik utolsó éveiben hosszabb ideig 
tartózkodott Berlinben gróf Mirabeau. Az a 
Mirabeau, kinek néhány évvel utóbb oly nagy 
része volt abban, hogy «uj fejezet kezdődött 
a világ történetében.» A forradalom nagy szó¬ 
noka akkor behatóan és részletesen megírta 
«a porosz monarchia» állapotát hét kötetben. 
Ezek közül az ötödik egészen a katonaság 
ismertetésével foglalkozik. 

Akkor már tiz huszárezred van száz svad-
ronynyal, - - majdnem annyi, mint vasas és 
dragonyos együtt. Feltűnő, hogy a létszámnak 
csak felét sorozzák be. A másik felét tehát még 
mindig toborozzák. Még feltűnőbb ez az arány, 
ha összevetjük a többi fegyvernemmel, hol a to¬ 
borzás már kivétel számba megy. Mirabeaunak 
különösen következő megjegyzései érdekesek : 

POROSZ HALÁLFEJES HUSZÁR A XVIII. SZÁZADBÓL. 

SOMOGYI ZIETEN HUSZÁR-EZREDBELI KAPITÁNY. 

«A hus/ár-mesterség különös tulajdonságo¬ 
kat követel, különlieii nem tüntetheti magát ott 
ki az ember. Mert ott minden tiszt némi-
képen \e/érlö tiszt, ki maga kénytelen intéz¬ 
kedni. Kzek a tulajdonságok néha jobban meg¬ 
vannak egy húszai-káplárban, mint nagy rangú 
emberekben és Fridrik inegére/te, hogy ki-
\:'.lóaii használható férfiaktól fos/tana meg 
magái, ha nem-nemesek előtt bezárná a/ elő¬ 
menetel és a tisztelet kapuját. O inkább mel-
lözheite mimlen más halandónál a/l az nstnb;i 
tabsimle) előítéletet, mely ö:;eink szerint ŐSZ-
tálvoy. minket.» 

A poros/ hus/árságról és annak viszonyáról 
a magyitr..ághoz ezeket mondja: " lla n porosz 
huszár nem oly jó k.imiyü lovas, mint az osztrák 
.pedig sok Idegen 1is/1, ki részivel! a hi''té\e> 
háborúban, a poros/ok \elnuenyr ellenére sem 
gondolja ezt), mégis bizonyos, hogy csatarcnd-
ben sokkal jobban intézi a rohamot .•mennél.» 
íme Fridrik intézkedéseinek eredménye'. 

Vizsgálat alá veszi és megvitatja: "Helyes 
volt-e az összes államok könnyű lovasságánál 
a magyart venni mintául'.'» "A jelen rendszer 
mellett szól az, hogy a fegyverzet és ruházat 
teljesen alkalmas és megfelelő : kár volna t.-
hát változtatni rajta. Azonkívül: ha a könnyű 
lovasság annyira hasonló a magyarhoz s any-
nvira követi annak eljárását, egyenlőnek tartja 
magát vele, nem lepi ez öt meg és ez nagyon 
sok a háborúban. Végre a huszárok nyalka 
és különös ruhája sok új vitézt csábít hozzájuk. 
Hiába, a külsőség hal az emberekre és idézi elő 
elhatározásukat. Ha különösségüket elveszük. 
megfosztják őket attól az előnytől is.» 

Viszont, helyesebb volna megtartani azt, mi 
jó náluk: nyerget, szablyát, karabélyt és pisz¬ 
tolyt és elvetni a drága és alkalmatlan ruhát, 
a lószerszám sok czafraugját. 

«A huszárok utánzásának máHodik és főoka 
kétségtelenül az, hogy ily módon akarták ide¬ 
vonni a magyar tiszteket és az e nemzetből 
való szökevényeket." Fz az ok tehát még 17SIÍ 
körül is fennállott. Mirabeaunak különben az 
a véleménye, hogy nem kell ragaszkodni a 
magyar \ i.-'.elethez. A/ angol könnyű lovasság 
más és mégis jó. Csakis a háború döntheti 
majd el. melyiké az elsőség. ' 

A németek'mindig ismétlik, mennyit kös/on 
nekik Magyarország. Érdemükéi nem is von¬ 
juk kétségbe. Itt csak egy csekély ponton mu¬ 
tathattuk ki, hogy a magyarmik is volt része 
Porosz-Németország alakulásában, a Hohen-
zollern dynastia emelkedésében. De ha min¬ 
dent, mi ide tartozik, előadnánk, kötetekre volna 
szükség. M,i,-c:.„H Ili'nril;. 

ZIETEN GENERÁLIS 
BARA.NYAY MAGYAR. HU SZÁR GENERÁLIS. 

NAGY FRIDRIK ÉS A HUSZÁRSÁG. 



SZÍNHAZAK. 
Nemzeti Színház : TilMt szerelem. Irta Pierre WnJf. Fordította Váradi Antnl. 
Magyar Színház: .1 rablólovag. Irta Bíró Lajos. 
Vígszínház: (íyörgi/ikv, dráya gyermek. Irta >':.imi<i/'i/ Dezső. 

Ha a drámai műnek is az a legfőbb erénye, 
hogy nem unalmas, akkor mind a három 
dráma erényes. .Minden más tekintetben csak 
igen kijavított értelemben erényesek. Nagyon 
foglalkoztatják, érdeklik, izgatják az embert, 
de engem fölötte megzavartak és sok tekintet¬ 
ben kínosan érintettek. Őszintén megvallom, 
hogy az én érzésem rendszerint ellenkezett a 
szerzőkével, hőseikével és a közönségével is. 
Kinek van igaza ? Nem én dönthetem el, de ma¬ 
gától értetődik, hogy csak a magam érzéséről 
tudok beszámolni. Olvasóim azonban ebből 
megtudják, hogy meglehetősen elszigetelve 
állok. 

Wolfot nagyon szereti közönségünk, mely 
annyiszor gyönyörködött elmésségében, grá-
cziájában, könnyed frisseségében. De ebben a 
darabban súlyos tragikus fegyverzetben jelent 
meg és a szerelem öldöklő hatalmát énekelte. 
Oly jóizlésű ember, hogy ebben a nehézkes 
kosztümben is úgy mozog, mintha az övé 
volna, de végre mégis nagyon elfárad és csak 
úgy vonszolja magát. Eredeti akar lenni, de 
csak azt éri el, hogy más, mint mások. Ez 
talán mégsem az igazi Wolf. Az érzelgősségig 
érzelmes, a primitívségig egyszerű. Lemond 
az ügyességről, szándékosan, de nem igen kár¬ 
pótol bennünket érte. 

A dráma alapföltevése az, hogy a darab 
hőse, Pierre Vernéiül, kinek oka van hinni, 
hogy legjobb barátja, Jean Derigny, szerelmes 
feleségébe, Madeleine-be, elutazik és ép ezt a 
barátját kéri, hogy figyelje meg feleségét, a ki¬ 
ben nem bízik többé. Ha gyanúja igazolt, ak¬ 
kor írja neki azt a két szót: Szegény Pierre; ha 
felesége ártatlan, hű, akkor irja: Gyere haza. 

Mit akar Pierre ezzel az ötlettel? Úgy lát¬ 
szik, vabankot játszani. Ha Jean máris szere¬ 
tője Madeleine-nek, akkor minden úgyis mind¬ 
egy. Ha még nem szeretője, akkor Jean vagy 
lelkifurdalást fog érezni és lemond, vagy még 
hamarább fogja meghódítani a nőt. Ámde én, 
a néző, így okoskodom: Ha le akart vagy 
tudott volna mondani, már előbb lemondott, 
illetőleg nem is kezdett volna semmit. Külön¬ 
ben is ellenkezik a franczia dráma hagyo¬ 
mányaival, hogy a barátság erősebb legyen, 
mint a szerelem. A hódítást oly kényelmessé 
tenni, túlságos vakmerőség. Nem lett volna 
jobb, vagy a barátot eltávolítani, vagy elutazni 
a feleséggel? 

Jeannak a szerző igen érzékeny lelkiisme¬ 
retet ad kölcsön, melylyel Pierre elutazása 
után bujdosik a szerelmes nő elől. Mert Jean 
és Madeleine nagyon szeretik egymást, ámbár 
eddig tiszták maradtak. Jean álló tizenkét 
napig nem mutatkozik Madeleine előtt, végre 
megjelenik. Megmondja Madelcine-nek, hogy 
ő nem csalhatja meg legjobb barátját. Made¬ 
leine igen helyesen feleli, azt előbb kellett 
volna meggondolni. De végre a lelkifurdalás¬ 
nak nincsen szabott időrendje és Jean kije¬ 
lenti, hogy ő nem csalja meg Pierret és 
nyomban vissza fogja hivni. Madeleine két¬ 
ségbe van esve és Jean távozik. 

De mégsem ir azonnal, hanem vagy két 
héttel később, mely idő alatt azonban nem 
mutatkozik Madeleine előtt. Miért halasztotta 
annyira az Írást? Pierre boldogan tér haza, 
de iniilőn meglátja Madeleinet, a kit a s/e¬ 
re lm e majdnem halálra sorvasztott, nyomban 
megért mindent, hogy Madeleine hű maradt, 
de Jeant szereti. Örökre eltávozik. Itt végző¬ 
dik a darab. De érezzük, hogy itt senki nem 
lesz boldog. 

Madeleine édesanyjának nagy szerepei adott 
a szerző, de csak szerepet, nem igazi funk-
cziót. Minden úgy történik, mintha az anya 
nem volna a darabban. Az alaknak legnagyobb 
érdeme, hogy Alszeghy Irma játssza. 

Ép oly anorganikus része a darabnak Ma¬ 
deleine keresztapja, kit a szerző egyenesen. 
Indiából hoz haza és azután semmit se tud 
kezdeni vele. (Gál Gyula.) Egy ostoba monte-
karlói alak is lábatlankodik a darabban, hogy 

ne csak folyton sírjunk, hanem néha ásítozzmik 
is. (Hajdú József.) A szerző elfelejtette, hogy a 
nagy szenvedély drámáját akarta írni és miliőt 
meg effélét rajzol. De a miliő-alakok úgy cso¬ 
dálkoznak, hogy mikép kerültek ide és mi tel¬ 
jesen magunkéva tesszük csodálkozásukat. 

A három főalakot Török Irma, Pethes és 
Odry szépen játsszuk. 

Bíró Lajos darabja egyike a legérdekesebb 
színházi élményeimnek. Kendkívül ellenkeztem 
a darabbal és mégis fogva tartott. Boszankod-
tam és figyeltem. Konstatáltam, hogy a leg¬ 
elemibb drámai törvényeknek ellentmond és 
ugyanakkor láttam, hogy nagyon hat. Túlsá¬ 
gosan elnyújtottnak találtam, de a közönség 
nem mutatott fáradságot. Örömmel tapasztal¬ 
tam, hogy a szerző ötletessége gazdag, hogy 
dialogusszövő ereje nagyon fejlődött, és érthe¬ 
tetlennek találtam, hogy alakjainak konczep-
cziójában mikép tudott mégis annyira tévedni. 
Végül megértettem, hogy ámbár a novella 
most is minduntalan beleártja magát drámá¬ 
jába, ő és a közönsége : egy test egy lélek. 
Úgy látszik, azt mondja, a mit a közönsége 
hallani akar, vagy úgy mondja, a hogy a kö¬ 
zönség nyomban megérti. 

Jó drámai ötlete volt, egy nagy drámai figu¬ 
rát tudott a darab hordozójává, középpontjává 
tenni. A figura érdekes, de nemcsak nem igaz, 
hanem undorító. Eejtelmes ember, kalandor-
féle, vakmerő, eszes, fölényes, olyan Jókai 
Mór-féle alak, ki mindent tud, mindenben re¬ 
mekel, folyton meglepi az embert, ideál. Grófi 
kastélyban találkozunk vele, grófok és grófnők 
közt, a kiket agyonbeszél, paradoxonjaival 
leterít, gúnyos fölényességével összezsugorít. 
A parterre ujjong, így kell elbánni ezekkel 
a gőgös grófokkal, Ferencz gróffal, László 
gróffal, Mihály gróffal, Steli gróffal, Viktor 
gróffal, a grófnőkről nem is szólva, a kikre 
csak rá kell néznie és nyomban beadják a 
kulcsot. 

Abban a grófi kastélyban, melyről szóltunk, 
az történik, hogy Ferencz gróf (a családfő, 
vagy ötvenezer hold ura, hatvan éves, Magyar 
Nábob-féle, métermázsás zsákot tud még föl¬ 
emelni, nyolcz órát lovagolni) feleségül akarja 
venni Galambos Annát, valami erdőőrének 
a leányát. A leány itt is van a kastély¬ 
ban. A család meg van rémülve és László 
gróf, a kinek az a grófi speczialitása, hogy 
ép oly gaz, mint gyáva (minden grófnak van 
itt speczialitása, az egyik hülye, a másik tu-
dálékos,, a harmadik gaz, stb.), magával hozza 
Kürt urat, az említett regényhőst, hátha az 
elcsábíthatná Annát és ezzel a házasságot 
lehetetlenné tenné. Ez a Kürt különben is 
niiir régtől fogva ismeri Annát. Kürt úgy lát¬ 
szik, sejti László gróf tervét és kész is elvál¬ 
lalni a megbízást, de készpénzfizetés mellett. 
Illetőleg százezer korona foglaló és négyszáz¬ 
ezer az árú szállítása után. László gróf mit 
tehet? Fizeti a százezret és ígéri a négyszáz¬ 
ezret. Kürt a százezer koronás csekket postán 
elküldi. Tessék ezt a kis részletet meg¬ 
jegyezni. 

Kürt úgy látszik, hiába fáradozik, Anna eré¬ 
nyes. Három hét után ott vagyunk, a hol vol¬ 
tunk. Csak megtudtuk, hogy Kürt és Anna 
valamikor szerették egymást, de Kürt egyszerre 
csak otthagyta a leányt. Ez jól illik Kürt 
arczképéhez, mert közben megtudtuk, hogy 
Kürt az utolsók utolsója, pénzért árulja sze¬ 
relmét a nőknek, a kártya is bőven hajt, főleg 
minthogy gondoskodik róla, hogy a véletlent 
dirigálja. (Vagy rosszul értettem a szöveget? 
Kürt nem hamis kártyás? Lehet.) Kürt és 
László a szerződés megkötése alkalmával olya¬ 
nokat mondanak egymásnak, hogy kocsisoknak 
is lehámlanék a bőr az arc/ukról. A közönség 
ujjong. Anna is kissé különös egy nő. Egy év¬ 
vel azelőtt hű apja az öreg gróf kezére akarta 
játszani leányát, a kivel azonban a nagy zsák¬ 
emelő mégsem birt. («London titkaiban» olvas¬ 
tam gyermekkoromban hasonlókat.) Ezért akarja 

a gróf most feleségévé tenni Annát és máris kas¬ 
télyt ajándékozott neki, azt, melyben ez a dráma 
játszik, ezer holddal egyetemben. Anna hálás 
az öreg úr iránt, nagy szerelmi csalódása után 
nyugalmat akar, utálja Kürtöt, ámbár nem 
tudja, mire vállalkozott a derék fiú. László 
gróf már szörnyű türelmetlen, sőt már ki is 
utasítja Kürtöt a kastélyból (azt mondja neki 
grófiasan: mars! a közönség ujjong, magam 
is, mert Kürttől már rég szerettem volna sza¬ 
badulni). De megtudván, hogy ép ma éjjelre 
van Kürtnek légyottja Annával a verandán, 
erre az egy éjtszakára haladékot ad neki, föl¬ 
téve, hogy Kürt Annát a verandáról a maga 
szobájába csalja vagy czipeli. Az egész grófi 
család tudja, hogy éjjel mi fog történni és 
lesben áll, hogy Kürt jelére betörjön Kürt 
hálószobájába. Szép kis família ez! A leg¬ 
ifjabb gróf azonban elárulja Annának, hogy 
mit szőttek-fontak ellene és Anna revolverrel 
a zsebében jelenik meg a légyotton. A nagy 
jelenet. Óriási feszültség. Mi lesz? Minden le¬ 
hetséges, tehát semmi sem bizonyos. Kürt nyíl-. 
van el van határozva a végsőre. Ha nem ejti 
meg Annát, vége a pénznek és még ki is dob¬ 
ják. De Kürt ebben a nagy jelenetben, a mely¬ 
ben sok szépség van - - az egyetlen művészi 
jelenet a drámában — megjavul, megtér, tiszta 
szerelmet érez Anna iránt, Annában is hasonló 
érzelmeket kelt, meg is győzi Annát megtérésé¬ 
ről, úgy hogy a grófi család felsül és roppant 
nevetségessé válik. Várja, várja a jelt és a jel 
nem jő. 

Másnap reggel újra találkozik Anna és Kürt. 
Anna megmondja Kürtnek, hogy nem lesz 
ugyan a gróf felesége, de Kürté sem, mert 
nem tud bízni benne. Kürt égre-földre eskü-
dözik, hogy megjavult, de Anna bizonyítékot 
kér. Bizonyítékot ? Kürt töri a fejét. Ekkor 
úgy tesz, mint József császár anonim kirán¬ 
dulásain, széjjel veti felső kabátját, rámutat a 
nagy csillagra a mellén és szerényen mondja: 
Én vagyok József császár. Kürt is úgy tesz, 
elárulja, hogy ő mily jó fia öreg anyjának 
(neki küldte az első felvonásban azt a száz¬ 
ezer koronás csekket), azonfölül hálásan őrzi 
apja emlékét (iskolaszolga volt), minden dél¬ 
előtt pedig két óráig Kondás néven pontos 
vámhivatalnok, kétezer és ennyi száz korona 
évi fizetéssel. Anna ezektől az erényektől mé¬ 
lyen meg van hatva, így talán nem is élősködik 
a nőkön és nem hamis kártyás? Dehogy nem. 
Ennek az urnák külön lélektana van, ő tisztes¬ 
séges, de csak ha ez a kifogástalan czílinderrel, 
ki nem rojtozott nadrággal és nem ferdesarku 
czipővel megfér. Nyomorogni a becsület ked¬ 
véért nem akar. Most, hogy százezer koronája 
van, megengedheti magának a tisztesség luxusát. 
Mőt azt a négyszázezer koronát is kipréseli 
magának, mert hiszen az öreg gróf nem veszi 
el Annát. Na azok a grófocskák megjárták. 
Anna vissza akarja adni az öreg urnák az 
ajándéklevelet a birtokról, de Kürt kikapja a 
kezéből és midőn az öreg gróf azt mondja, 
hogy ő ajándékait nem szokta visszavenni, 
boldogan zsebre vágja. El is mondja élete 
programmját. Még egy birtokot fog venni és 
új arisztokrácziát alapítani. Mi különbség van 
közte és a régi arisztokráczia közt? Azok is 
rablólovagok voltak, ő is az. Azt a kis különb¬ 
séget elhallgatja, hogy a régi rablólovagokat 
az ő társaságuk tisztességeseknek tartotta, mig 
ez az újfajta rablólovag azokat az erőszakos 
mozgásokat indítja bennünk, melyeket undorító 
ételeknél szokás érezni. Eitkán töltöttem négy 
órát ily rósz társaságban. Egy Kürtöt drámai 
hőssé tenni, ezt a banditát sikerre juttatni és 
végül tiszta és előkelő női szívvel megjutal¬ 
mazni : érthetetlen előttem. Mily könnyű lett 
volna ennek az alaknak a rútságát enyhíteni, 
őt bátrabbá, előkelőbbé tenni, a gonoszságot 
inkább csak álarczúl meghagyni neki és így 
tenni domináló alakká! És mily dolgokat 
mondat vele az az okos Bíró, a kinek prózá¬ 
ját az újságban annyi élvezettel olvassuk! 
Kürt, a milyen gazember, Bíró Lajos kontó-
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Stefi (Lánczi Margit) és Glanz Hugó (Kemenes) az első felvonásban. 

jára csinál adósságokat, melyeket Biró Lajos kijelenti, hogy inkább becsukja én hogy mily 
azonban nem fog elismerni soha. Be kár volt más eszközei vannak u nöszelidítésre, 'a füg-
összekeveredni ily emberrel. Törzs, Gomba- göny eltakarja. De ezek az eszközök igen ha-
szöf]i és Z. Molnár kitűnően játsszák a darabot, tásosak voltak, mert a harmadik felvonásban 

Szomory Dezső világában se tudok egy- Györgyike hazatérve, teljesen kibékült sorsa-
könnyen eligazodni. Itt van egy kitűnő kávé¬ 
házi alak, Mikár Ferencz, a kit az a szerencse 
ér, hogy egyik leányát, Györgyikét, a drága 
gyermeket, egy bécsi milliomos akarja elvenni. 
Az egész társaság fölruczczan Bécsbe, Mikár 
papa, Mikár mama és három Mikár-leány, 
I. Györgyike, a menyasszony; II. Anna, a 
dr. med. és III. Stefy, a süldő lány. Györ¬ 
gyike idáig szininövendék volt és jóakarattal 
fogadta Tersánszky László szininövendék úr 
udvarlásait, de végre engedett terrorisztikus 
mamája rábeszélésének, jó szívvel fogadja a 
milliomos vőlegényt, csak az első estét Bécs¬ 
ben tartja fenn magának, mert megtudta, hogy 
László utána jött Bécsbe, Györgyike jóakaró 
papája úgy intézi a dolgot, hogy a szerelme¬ 
sek tanú nélkül, titokban, Györgyike szobájá¬ 
ban találkozhassanak. Kernek egy papa, úgy-e? 
Az már mégis több, mint kávéházi alak. Miért, 
tette ezt az a papa ? Szüksége volt-e a szer¬ 
zőnek a papát ily erkölcsi tébolyban leiedző¬ 
nek bemutatni? Semmi szükség nem volt rá. 
A szerelmesek a papa hozzájárulása nélkül is 
találkozhattak volna. De ez az a «goűt du 
vicén, ez a kérkedés a bűnnel, mely most iro¬ 
dalmunkban oly közkedvelt. A budapesti író 
a cogito ergo sum-ot így alakítja át: alakom 
komisz, tehát létezik, tehát igaz, avagy hatá¬ 
sos. A fiatal szininövendékek tehát együtt 
vannak és - függöny. Közben visszatér a 
mama és a leányok közül num. II. A him-
nemű szininövendék most már szeretne me¬ 
nekülni, de belebotlik a mamába, a ki el¬ 
fogatja és mint tolvajt elcsukatja. Hogy pedig 
egyébként is rendbehoz mindent a mama, 
kitűnik abból, hogy Györgyike a második 
felvonásban a milliomos férjével Pallanzá-
baii tartózkodik, férje gyönyörű nyaralójában. 
De Györgyike lelke távol van e gyönyörű 
vidéktől és azért férje ide czitálja Györgyike 
anyját, a kitől Györgyike megtudja, hogy 
László ifjur csak 'két napig volt becsukva. 
Mindegy! Ezek a hírek és beszédek annyira 
fölizgatják Györgyikét, a drága gyermeket, 
hogy mindent be akar vallani férjének. De e/ 
oly őrjöngöen szerelmes Györgyikéjébe, hogy 
nem akar hallani semmit, túlharsogja Györ¬ 
gyike vallomásra nyíló szájának hangját és 
midőn végre mégis kénytelen meghallani, hogy 
a drága gyermek két nappal esküvője előtt 
másnak adta oda magát, a nagyszerű férj ki¬ 
jelenti, hogy a világtörténet ép esküvője nap¬ 
ján kezdődik, a mi előbb volt, nem szárait. 
Györgyike meg akar szökni, de ez a min t -^ ' 

val, igen gúnyosan kitcssékeli a házból az 
új ni megjelenő (;s jogüit követelő színi ifjút, 
férje egyik rokonának pedig, a ki szintén be¬ 
áll az ndvitrlók sorába, azt mondja, hogy egy¬ 
előre, egy évig körülbelül, más dolga les/. 
Kartársiiim e miatt pöröltek S/omorvuil, de 
nekem úgy tetszett, niin-sen igazuk, (iyör-
gyike e/l a terminust nem komolyan gon¬ 
dolja, csak büszkélkedik anyaságnál. Hu kol¬ 
légáimnak van igazuk, bocsánatot kérek a 
szerzőtől, hogy jobbnak tartottam alakjai, mint 
a minő. Yégs/ó: A szini ifjú elkntrodik. mi¬ 
ntán (ivörgyiki- kivette kezéből a töltetlen re-
\ol \er t : a milliomos férj boldog, csak Mikiit 
beszél ; a mama ha/auta/.ik, mintán beraklcszi 
hőstettét, Györgyike há/.assiigának remlbchozá-
sát. elvégc/le. A drága papa heiipén/t fog 
kapni gazdag leányától. Mimié/, igen szürke. 
De bámulatos, liogy u szerző a/, új realisz¬ 
tikus, miliőrajzoló stílusban mennyire otthon 
\an. Mintha semmi köze volna ahhoz u Szo-
moryhoz. a ki a nagy Mária-Teré/ia-diirab-
ban oly nagystílű dolgot tudóit alkotni. Miért 
lett hűtlen az ő erejéhez •' Ili /én (iyörgyikc 
papáján, mamáján mulatunk, de hogy (íyör-
gyiki1 vagy férje, vagy szerelője társaságában 
jól éreznök magunkat, tagadva tagmlom. K/el; 
az emberek uz utolsósorért vei M nye/hetné-
nek. (ióth fényesen játszotta a lump-papa sze¬ 
repét, tehát azt az alakot, mely bátran elma¬ 
radhatott volna. De csak ctramaturgiailag, 
SzinészeVileg ez vol'. a legremekebb alak. me¬ 
lyet, az említett fölösleges orsmáiivságot nem 
számítva, ti szerző jól megrajzolt és a s/illés/, 
'''''"''kúl megjátszott. 

H°8>" !l >"' " ' o l l l k n r l " tudják, hogy a hu-
i n o r " H végaődik, n hol az erkölcsi ocsmány-

Györgyike (Varsányi Irén) és Hübner (Fenyvesi) a második felvonásban. 

« GYÖRGYIKE DBÁGA GYERMEK», SZOMORY DEZSŐ SZÍNMŰVE A VÍGSZÍNHÁZBAN. —Balogh Rudolf fölvételei. 
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"SZIBÉRIA". 
GORDANO DARABJA A N É K O P E R Á B A N . 

Érdekes tárgyú, szép zenéjű, a népszerű¬ 
ségre joggal számitó darab a Népopera február 
á-iki újdonsága. Ez az új színház helyesen 
választja meg a nálunk még ismeretlen ope¬ 
rákat: igazi művészi alkotás a «Szibéria» is, 
még inkább, mint a «Quo vadis,» a mellett 
szenzáezióval is szolgál, már czímétöl kezdve. 
Á festői orosz viseletet ritkán láthatni szín¬ 
padon ; a mit pedig a legjobb olasz dalmű-
szövegiró, Luigi Jllicii, neve a színlapon igér — 
szenvedélyek harczát, — azt híven meg is adja. 

Egy rósz nő lelke az igaz szerelem tisztító 
tüzében, az ő boldogsága még Szibéria borzal¬ 
mai közt is, bűnös múltjának egy üldöző em¬ 
lékétől menekültében halála—hogyne 
volna érdekes? Ezúttal Szentpétervá¬ 
ron történik, hogy egy herczeg ked¬ 
vesét, ártatlan varróleánykának nézve, 
boldogan viszonszereti Vaszily had¬ 
nagy, s mikor a felindult herczeg 
meglepi őket: nincs más út, párbaj¬ 
ban Vaszily megöli a herczeget. — A 
fényes szalontól messze: a Szibériába 
számüzöttek szenvedéssel teli útján 
találkoznak aztán a szerelmesek; a 
szép Sztefana a herczegtől kapott pa¬ 
lotáját a szegényeknek ajándékozta s 
önként indult a rémes országba, hogy 
Vaszily sorsát megoszsza... Szomorú 
boldogságukat megzavarja egy új 
száműzött: a gaz Gléby, a ki egykor 
Sztefanát elcsábította, őt a bűnös élet¬ 
módra kényszerítette is ; a megtért 
szép nő most visszautasítja tolakodá¬ 
sát, Gléby pedig bosszúból pellen¬ 
gérre állítja őt a számüzöttek telepe 
előtt. Sztefana felháborodva leleplezi 
a gonosztevőt és közeléből menekülni 
akar; Vaszilyval szökni indult, de 
Gléby elárulja — az őrség a szerel¬ 
mesek után küldi biztos golyóit. Szi¬ 
bériai végzet. . . 

Van még egypár érdekes, szép alak 
a darabban: Nikona, a hű komorna, 

meg Valit-zin, magasrangú tiszt, ii ki a szép 
Sztefnnát távolról szerette, majd kormányzó 
lesz Szibériában, itt felfedezi eszményét és ma¬ 
gához akarja emelni, de tisztelettel meghajol 
az öiikénytes száműzetésbe ment nő hűsége 
előtt. Vidám tisztek, kétségbeesett rabok, majd 
ezeknek szegényes derűje a húsvét ünnepéi) 
mind a szövegköltemény jó oldalai. 

Umberto Giordaiio a rövid három felvonást 
nagyon dallamos és mindig érdeklő zenével 
tette mélyen meghatóvá. Olaszos, melegvérű 
zene, két vagy három - - mindig karban éne¬ 
kelt - - orosz népdallal tarkítva, olyanokkal, a 
melyeket tizenöt évvel ezelőtt a híres Szláv -

BÚCSÚ STEFÁNÁTÓL (I. felvonás). GLÉBY (Gábor), VASZILY KAPITÁNY 
STEFÁNA (Bazilidesz Mária)rALEXY (Hajagos). 

janszki Agreiieff remek énekkara ismertetett 
meg egész Európával : az «Ki ulinenn> kezdetű, 
mélységes fájdalmat tovavónszoló énekel az 
olasz zeneköltő nemcsak belefűzte darabjába. 
hanem hatalmas feldolgozását szervesen is 
beleszőtte zenéjébe, (iiordano egyébiránt a mai 
olasz operaszerzők egyik mestere: huszonkét 
évvel ezelőtt Mascagni mellett tűnt fel, azóta 
sa mi operaházunkból is ismert) «André Ché-
nier» meg «Fedora» hol költői szép és gazdag 
invencziója, hol fölényes tudása felől győzték 
meg hálás hallgatóságát. A «Szibéria» mindig 
szép, mindig jellegzetes és eléggé eredeti; úgy¬ 
nevezett szebb részeit nem is tudnánk elő¬ 

sorolni, csak épen elrendezésüknél 
• • m fogva feltűnőbbek, az I. felvonás¬ 

ban : Gléby szerenádja, kardcsörgés¬ 
sel és castagnette-szerű rubelpenge¬ 
téssel kisérve ; a II. felvonást meg¬ 
nyitó, végtelen szomorú zenekari áb¬ 
ránd, a számüzöttek kara rcszketeg 
balalajka (orosz koboz)-kisérettel; a 
szerelmesek szenvedélyes kettősei. 

Az előadás megkapó volt. Kezdő 
művészek játszottak és énekeltek, de 
művészek. Bazilidesz Mária (Sztefana), 
Pogány György (Vaszili), Gábor Ar¬ 
nold (Gléby), Gleviczky Irén (Ni¬ 
kona), Bihar Sándor (Valiczin) szép 
hangjuknak és tudásuknak a javát 
nyújtották. A sikerben Grosskopf 
karmesternek, valamint az imponáló 
ének- és zenekar finom előadásának 
tetemes része volt. 

Meg kell irni, hogy Harsányi Zsolt, 
a szövegfordító, az ének szempont¬ 
jából is vajmi sokszor nem felelt 
meg feladatának, de még a helyes 
magyarság ellen is vétett, például 
ezzel a képtelen szóval: «bekép¬ 
zelt" a melyet még a német 
anyanyelvűek külvárosaiból is szám¬ 
űzni kellene Szibériába. 

K. l 
(Bihar 

ÚTKÖZBEN SZIBÉRIA FELÉ. (II. felvonás.) 

1. Jégpálya a Washington-szobortól nézve.-2. Jéghockey verseny. (Budapesti és bécsicsapatok mérközése.)-3.jégkészitő szerkezetek, a melynek készitméányével 
a mesterséges jégen támadt lyukakat betömik.- 4. Részlet a jégpályáról a milleniumi emlékkel 

A V Á R O S L I G E T I N A G Y J É G R Ő L . Balogh RUdolf fölviéel.i 



GRÓF ESZTEEHÁZY ERZSÉBET. GRÓF KEGLEVICH ILONA, GE. ANDRÁSSY KATALIN, GE. ANDEÁSSY LILI , GE. BISSINGEN LILI . GRÓF KÁROLYI ALAJOSNÉ ÉS GRÓF TELEKI TIBORNÉ. BODA NELI.I ÉS MISKOLCZY IMRE. 

, 

JESZENSZKY BÉBY. 

AZ I D E I SZÉCHENYI-BÁLBÓL. - Braunhuber Géza fényképei. 
BASCH GIZA. 

BÁRÓ SOLYMOSSY ÖDÖNNÉ. 

AZ I D E I SZÉCHENYI-BÁLBÓL. — Braonhuber Gén fényképei. 

BARCZEN TIBOR. 
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DICKENS SZÜLETÉSÉNEK SZÁZADIK ÉVFORDULÓJA. 

DICKENS NEJE 1846-BAN. 

A tizenkilenczedik század nagy regényírói 
közt körülbelül Dickensnek volt a legnagyobb 
hatása a magyar olvasóközönségre. Az iroda¬ 
lomra mások talán jobban hatottak, de hatá¬ 
suk csak közvetett maradt, csak a legfelsőbb, 
irodalmilag legműveltebb rétegeket ériiitettr. 
néni nyomult bele annyira az egész műveli 
közönség -leikébe, mint Dickens hatása. Külö¬ 
nösen a hatvanas-hetvenes években, mikor r.z 
angol irodalom iránti érdeklődés legélénkeb! 
volt nálunk, alig akadt művelt magyar ember, 
a ki ne ismerte volna s ne számította volna 
kedves emlékei közé Dickens regényeit. A Pick-
wick Club, a Twist Olivér, a Kis Dóriit, Nick-
leby Miklós, Dombey és fia s különösen Cop-
perfield Dávid még ám is sukaí emlegetett, 
kedves ismerősei a régibb nemzedéknek s az 
ifjabbak is ismerik e regényeknek legalább egy 
részét. A regény egész müformája lényeges 
változást szenvedett, újabb és újabb irodalmi 
áramlatok pompás termékeit nemzették korunk 
e legnépszerűbb irodalmi műformájának, de 
Dickenst elavulttá nem tették. Munkái egyes 
részletein, történetei egyes elemein megérez-
hetjük, hogy vagy két emberöltő választ el az 
iró korától, de a mi lényeges benne: alakjai, 
jelenetei, hangulata, mély és meleg kedélye, 
emberszeretete és mindenek fölött humora ma 
is frissek és elevenek. 

Angolországban, természetesen még frisseb¬ 
bek és elevenebbek, mint nálunk. Dickens 
regényeinek alakjai valósággal szereplő szemé¬ 
lyei ma is az angol életnek, a színhelyek, a 

DICKENS FIATALKORI KépE. 

hol történetei lefolynak, valósággal történeti 
emlékhelyek számba mennek. Mindig feljaj-
dul az angol közvélemény, ha Londonban le¬ 
bontanak egy házat, a melyben Dickens vala¬ 
melyik jelenetét lejátszatta. Most, hogy bekö¬ 
vetkezett az író születésének századik évfor¬ 
dulója, népszerűsége újra és még jobban fel¬ 
éledt. Könyveit új meg új kiadásokban, szinte 
mérhetetlen példányszámban bocsátják a kö¬ 
zönség közé, a gazdag ember ép úgy válogat¬ 
hat a drága, művészi díszkiadásokban, mint a 
szegény az olcsónál olcsóbbakban. Hírlapok 
czikkeinek özöne szól róla, fejtegeti életét, új 
meg új apró adatokat, jellemvonásokat derít 
ki róla, visszaemlékezések, anekdoták tömege 
hozza köztJeb'u emberi alakját az olvasó kép¬ 
zeletéhez. Biografusok, esztétikusok, szoczioló-
gusok könyvekben fejtegetik egész pályáját vagy 
annak egyes oldalait. A mit egy kifejlett, vi¬ 
rágzó, gazdag szellemi élet nyújtani tud, azt 
mind odahordják a westminsteri halott lábai 
elé. Dickens szelleme még egyszer a maga 
egész melegségével tör ki a sírból és behatol 
nemzete minden rétegébe, eltölt melegséggel 
mindenkit. A Dickens-ünnep az idei év leg¬ 
nagyobb társadalmi és irodalmi eseménye Ang¬ 
liában s ünnepe az egész világnak, mert nincs 
kultúra, mely ne tartoznék hálával ennek a 
példátlanul gazdag és nemes szellemnek. 

Leghosszabb ideig és legnagyobb elevenség¬ 
ben alakjainak élettel teljét? realitása s a ke¬ 
dély melegsége fogja megtartani Dickens hatá¬ 
sát. Xincs regényíró, a ki olyan gazdag és 

DICKENS 1863-BAN. 

változatos sorozatát alkotta volna meg a pom¬ 
pásan megfigyelt és biztos képpel megeleve¬ 
nített alakoknak, mint ő. Ezek az alakok ele¬ 
venebben élnek tudatunkban, mint akárhány 
ismerősünk s feledhetetlenül belevésődtek em¬ 
lékezetünkbe. Összességükben pedig úgyszól¬ 
ván teljes galériáját adják a Dickens korabeli 
angol életnek, az arisztokrácziát kivéve, mely-
lyel Dickens nem igen foglalkozott. Nálánál 
jobban egy iró sem ismerte az angol alsóbb 
társadalmi osztályok, a nép, a munkásság, az 
apró polgárok életét. 

Közvetlen szemléletből ismerte, inert küz¬ 
delmes ifjúkorában végigélte ezeknek a társa¬ 
dalmi rétegeknek egész életét. Még gyermek 
volt mikor könnyelmű, mulatós, állliatatlan 
apja - kit a Copperfield Micawber-alakjábau 
rajzolt meg - - tönkre jutott s neki magának 
kellett megkeresnie kenyerét. A ki olvasta Cop-
perfieldet, az jobban ismeri Dickens gyermek¬ 
korát, mintha a legpontosabb életrajzot olvasta 
volna, mert nemcsak a tényeket kapja meg. 
hanem az érzéseket is, azokat a szenvedése¬ 
ket, melyektől az érzékem", gyönge szervezetű, 
finomságra, műveltségre, tisztaságra, napfényre 
vágyódó kisfiú szive visszhangzóit a megalázó, 
durva, nyomorusággal teli küzködésben. Bolti 
inas, kifutó gyerek, mindenféle más nyomo¬ 
rúságos minőségben, a legrosszabb társaság¬ 
ban kóborgott London utczáiu s szenvedései 
közben emlékezete és képzelete megtelt az 
angol alsó társadalmi osztályok életének ké¬ 
peivel, melyek aztán alakjainak és tárgya i-
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DICKENS ÍRÓASZTALA S «ÜRES SZÉKE, » MELYET HALÁLA UTÁN 
ÉEINTETLENÜL HAGYTAK. 

DICKENS SZÜLŐHÁZA LANBPORTIIAN, 
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nak kimeríthetetlen gazdagságú bányáját ad¬ 
ták. Mint aktamásoló irnok az angol köz¬ 
igazgatás és jogi élet szövevényeivel ismerke¬ 
dett meg, a múlt század elei angol bürokra¬ 
tizmussal, a melynek lelketlen formalizmusa 
pártját fogta a gazdagnak a szegény, az erős¬ 
nek a tehetetlen ellen, a mely elkábitotta az 
egyszerű embert és módot adott a lelketlen 
ravaszság érvényesülésének. Azok az emberek, 
a kikkel együtt élt - - köztük apja is - - mind 
belülről ismerték az adósok börtönének ke¬ 
gyetlen intézményét, a mely oly sokat szere¬ 
pel Dickens regényeiben. Később, már mint 
fiatal parlamenti laptudosító az angol politikai 
élet visszásságaiba tekintett bele s megismerte 
az angol vidéki élet változatos jeleneteit is, 
mikor egy-egy politikai gyűlésre napokig kel¬ 
lett kocsin messzeíekvő városokba, falukba 
utaznia. Regényeinek olvasói könnyen megis¬ 
merhetik, élete melyik fokán ismerkedett meg 
az alakokkal, melyeket leír, mert mindent 
olyan elevenen, olyan valószerüséggel rajzol, 
hogy lehetetlen észre nem venni a személyi 
kapcsokat közte és a leirt személyek és dol¬ 
gok közt. 

A gyermekkori és ifjúkori élmények liatá-
rozzák meg humorát is, a mely három forrás-' 
ból táplálkozik: az emberi szenvedések iránti 
megértő részvétből, a kedély melegségéből, a 
mely magához ölel mindent, a mi emberi 
és a gyermeki jókedvből, a mely az élet min¬ 
den terhe és szomorúsága közben is meglát 
minden furcsaságot és mulatni tud rajta. Nincs 
ebben a humorban semmi a szatirikus kese¬ 
rűségéből, az iró mint kedves ismerősót öleli 
magához alakjait, szereti őket, élvezettel be¬ 
szél róluk, mulat rajtuk s minden szaván meg-
érző kedvtelését átoltja olvasójába is. Ember-
szerető szivére jellemző, hogy a míg a gyenge, 
esendő, hibáikban is szeretetreméltó emberek 
egész -skáláját rajzolta meg, rósz embert nem 
tud rajzolni - - az ő rósz emberei papirosból 

konstruált, élet nélküli vázak, niiu-s rajtuk 
semmi a többi alakok életszinéből. 

A nagy regényírók között egy sincs, a ki 
annyi melegséget árasztott volna maga körül, 
mint Dickens. A megértés és megbocsátás, a 
jóság és szeretet Írója ; el lehet róla mondani, 
hogy munkáival jobbá, megbocsátásra és sze¬ 
retetre készebbé tette az emberiséget. 

Scliöp/lin Aliuli'ir. 

DICKENS SÍKJA A WESTMINSTERBEN. 

AZ A HÁZ GADS-HILLBEN, 4 HOL DICKENS MEGHALT. AZ ÓCSKA RÉGISÉGESS BOLT LONDONBAN, DICKENS ILY CZIMÜ REGÉNYÉNEK 
SZÍNHELYE. DICKENS A COPPERFIELD DÁVID ALAKJAI KÖZT. 

F AT M E, 
KEGKNT. 

Irta Jausen Börge. 1-Wilíinttii Bittó Auguszta. 

L FEJEZET. 
Serajevo török városrészében vagyunk. 
Kgy szűk. görbe ulrzii terül el alacsony, fe¬ 

hérre meszelt liázük közölt. Hegyes futi'ti'ik en'i-
sen nyúlnak előre s árnyékot vetnek u fehér 
falakra. Az árnyékban a berácsnlt háivinabla-
kok rajza látszik. 

Háztól-házig húzódnak a fehér kerti falak 
vaspántos ajtókkal s vájtok fényes kopogtatók¬ 
kal, amott a fid felelt egy virágzó gyümölcsfa 
nyújtja fehér karjait a sötétkék levegőbe. A nap 
perzsel, minden élet kihalt, csak egy virág¬ 
szirom hull reszketve a napfényben a földre. 

Hirtelen csoszogó léptek hallatszanak. Mint 
egy árnyék surran egy elfátyolozott női alak a 
sarkon át, egy ajtó csapódik be, s isinét min¬ 
den csendes. De most a csenden egy elnyomott 
hang tör keresztül, mely növekszik és kiseb-
bedik. Ez a távoli zaj odalent a keresztény vá¬ 
rosrészből hallatszik. 

Azután megint csend van, melyet dobpergés 
szakít meg s erős lépések zaja töri meg a ter¬ 
mészet csendjét. Osztrák katonák térnek vissza 
a gyakorlatokról. 

Erősebben és erősebben peregnek a dobok, 
a katonák befordulnak a sarkon, az élükön ló¬ 
háton egy ifjú tiszt vezényel. 

Dolmánya hanyagul fedi karcsú termetét. Sap¬ 
kája fekete hullámos haján hátra van vetve. 
Hanyag tartása mutatja, hogy mély gondolatok¬ 
ban van elmerülve. Most azonban felegyene¬ 
sedik nyergében. Erősen fogja keze a kantárt, 
szemei fényleni kezdenek, a kerti falon bá¬ 
mul át. 

Mert bent a virágzó gyümölcsfa alatt, egy 
zöldre festett kúthoz támaszkodik egy ifjú nő — 
aranyhimzett czipő, bő, fehér atlasznadrág, 
sárga derék gömbölyded mellén, piros fez a fe¬ 
kete haján — a napfény tengerzöld árnyalattal 
hatol a fa lombján keresztül. A leány felemeli 
fejét, aranypénzei; hatolnak tündökölve a veres 
fez alól a barna homlokra. A fekete szernek 
fénye azonban még tüzesebb lesz, mert megta¬ 
lálták öt odakint. 

A dobpergés, az erős lépések elhalnak, egy 
ugrással eltűnt a kút mellől, s bent a házban 
a háremablak farácsozatja egy kissé félre tolul 
s mögötte egy pár fekete szem világit. Ekkor 
bent egy mély, komoly hang szólal meg: 

- Fatme! 
Nincs felelet. 
- Fatme — hol vagy ? 

A farács becsapódik. Az ajtó lent felpattan. 
Megint ott áll a kút mellett 

- I t t ! — A kút mellett I 
Erre nyílik az ajtó, s lassú léptekkel Fatme 

apja lép ki a napfénybe. Kaftánja kék, prém-
mel szegélyezett turbánja fehér. Az orra haj¬ 
lott, szemei mélyek sűrű szemöldökkel, bőre 
barna, szakálla hosszú és fehér. 

- Fatme, hol voltál, midőn én hívtalak? 
Hangja komoly és szelíd, keze leánya vállán 

pihen. 
- Fatme, hol voltál 7 

Itt, 
- Hazudsz, gyermek! 

Ő keblére vetette magát s könnyekre fakadt. 
Az apa leült, ölébe vette és czirógatta orczáját. 

- Csendesülj. — Ugyan hol voltál? 
A nélkül, hogy felpillantott volna, felmuta¬ 

tott a hárem ablak rácsára. 
- És ki volt az, a ki épen erre jött? 
- Katonák. 
- Ellenségek, gyermekem, ne feledd ezt! 

A leány bólintqtt. 
Az öreg gyengéden haját czirógatva. szólt: 
— Fatme, egyetlen gyermekem, gondolj arra, 

hogy apádnak nem szabad bánatot okoznod. 
A leány szorosan hozzá simult. 
— A mint most ülök melletted, úgy ültem 

valaha Szuleima mellett, anyád mellett; te reá 
hasonlítasz, te oly szép vagy, mint ő — Szu¬ 
leima — volt! Oh, gyermek, az boldog idő 
volt, - - virágfakadás ideje volt. Most minden 
hervadt, minden, a mi körülöttem van. 

— De itt vagyok én számodra. 
Az öreg magához ölelte. 
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— Igen, de oda van a virágfakadás ideje, a 
büszke idők, melyeket te gyermekem már nem 
ismersz. Akkor a szultán volt ezeknek az orszá¬ 
goknak ura és minket oroszlánoknak hívtak, 
kik Stambul kapuit őrizték. Allah hatalma nagy 
volt. De elhagyott minket hitetlenségünk miatt. 
Az oroszlán megszelídült, az idegenek lettek az 
urak - - odakint harczoltunk mink, utczától-
utczáig, háztól-házig; a föld vértől lett piros, 
a levegő megtelt jajkiáltással és nyomorral, le¬ 
lőttek bennünket, mint a kutyákat. De a kutyák 
haraptak. Alit és Szolimánt, az én Alimat, az én 
Szolimánomat, bátyáidat, az öregségem viga¬ 
szait, szemeim előtt lőtték le. 

Erre fölugrott. Tekintete megmerevedett. Ke¬ 
zeit tördelte. 

- Fatme, Fatme, ne feledd el, a mit én neked 
itten mondok. Ne feledd el, hogy azok odakint 
az én Alimat, az én Szolimánomat, szivem örö¬ 
meit megölték ! Még ma is látom megtört te¬ 
kintetüket, még ma is hallom, mit balálvonag-
lásukban kiáltottak : Allahért, az Izlamért. 

Fatme karcsún és büszkén magasra emelt 
fejjel állt apja előtt, szeme égett s kiáltott: 

- Adj kést kezembe és már holnap ott fogok 
állni, felszakítom az ajtót, s megboszullak, meg-
boszulom Alit és Szolimánt. 

— Csendesülj, Fatme, te csak egy asszony 
vagy. A boszú a férfi dolga. 

Lehajtotta fejét, megcsókolta apja kaftánja 
szegélyét és monda: 

- Atyám. Uram. Parancsolom. 
Mély gondolatokba merülve ült ismét le az 

öreg a fa alá s intett kezével, hogy menjen. 
Lassan távozott. Az ajtó becsapódott utánna. 
Kevéssel azután fent ült az ablak mellett s be¬ 
lebámult az elhagyott ntczákba. 

A fa fehér virágkarjai hozzá emelkedtek fel, 
a fehér, lehullt virágsziromszőnyeg a földön el 
volt tiporva a durva katonák lépteitől. Most 
azonban új szirmok hulltak a földre s a fehér 
szőnyegben új meg újabb szemeket szőttek/ 

Ő behunyta szemeit, kezeivel eltakarta arczát 
és soká ült ott így. 

Semmi nesz. Minden élet kihalt a török vá¬ 
rosrészben. 

Ekkor hirtelen összerezzent. A távolban halk 
dobpergés szólalt meg. 

A szemei nagyobbak lettek, hallgatózott, fel¬ 
emelkedett s óvatosan félretolta a rácsot. Az 
utcza elhagyatott és üres volt. A hang lassan-
kint elmúlt; ő azonban csak nem szűnt meg 
merengni és merengni. 

II. FEJEZET. 

Kvicala Vuko hadnagy volt a cs. és kir. 
vadászezredben. Szegény cseh nemes csa¬ 
ládból származott, gyermekkora óta szerette a 
dalt, zenét, művészetet s lett belőle — tiszt. 
Míg társai átkozódtak s szitkozódtak, midőn 
őkeí Bécs és Budapestről a pokoli Boszniába 
áthelyezték, ő örült neki. A társai kinevették. 
De különben igazuk volt, hogy őt a félvad bar¬ 
bárok közé küldték; ő nem vált be •díszkato¬ 
nának. Az egyenruha rosszul állt rajta s ren¬ 
detlen volt, a sapkáját is hátra tolta, különben 
is szabályellenesen volt öltözve s ráadásul éne¬ 
kelt meg gitározott. 

Bár kitűnően játszott, azért egy cs. és kir. 
hadnagy számára ez mégis csak különös fog¬ 
lalkozás. Czigánynak hívták. 

Mielőtt ide lejött, egész rajongással élte ma¬ 
gát bele a szép eszmékbe; a szabadság, a czivi-
lizáczió eszméibe, melyekkel ez országokat 
«boldogítani» lehetne. 

Aztán látta a spekulánsok seregét minden 
lehető iparczikkekkel bevándorolni, látta, hogy 
a sör özönvízként árasztja el az országot, látta, 
hogy a körömhegyig felfegyverkezett "szabadí¬ 
tok* mint szelídítik meg a szabadítottakat, 
látta, a mint a szép, csendes ország a milliók¬ 
ért küzdő'boszorkánytánczban elsorvad. 

0, a ki maga is szabadság és levegő után 
sóhajtozott, most bebörtönözve ült a «sárga 
bástyában» egy sereg társával együtt, kiknek 
egyéb dolguk serri'-voit, mint a cs. és kir. gya¬ 
korlótéren az ujonczokat tanítani s a cs. és kir. 
tiszti kaszinóban inni és kártyázni. 

Ily módon gondoskodtak a kultúra terjeszté¬ 
séről. 

A többiektől távol tartotta magát, néha kilo¬ 
vagolt a hegyek közé, félnapokat maradt el, s 
úgy száguldott, mint egy ördög, vallották társai. 

Időközönként, a fél éjszakán ébren ült szobá¬ 
jában és gitározott, s úgy játszott, mint egy 
angyal, ezt a hölgyeknek el kellett ismerniök. 

De hogy ők mit tartottak felőle, az neki egé¬ 
szen közönyös volt. Ezek az idomított, jól fri-
zirozott hölgyek, a szép bécsi ruházatjukkal, 
nem nagy gyönyört szereztek neki. 

Ép oly közönynyel nézte őket, mint az euró¬ 
pai városrészt a közúti vasutjaival, villamos vi¬ 
lágításával, gyárkéményeivel, kloakáival, séta¬ 
tereivel és vékonyfalú házaikkal. Jobban gyö¬ 
nyörködött a török városrész bazárjaiban, me¬ 
csetjeiben s tarkaszinezetü karneváljában. 

Órákig tudott lézengeni a bazár üzletbódéi¬ 
ban, és ha elfáradt, akkor betért a folyómenti 
török kávéházba. Ez egy régi rózsáskertben 
volt, a hol a víz mindenhol csörgedezett s a le¬ 
vegőt felfrissítette. Ott ült és gondolt a kaszi¬ 
nóra, a társaira, a kik egymásután beléptek, 
összeütötték sarkantyúikat, kardjaikat félre 
akasztották, hogy újra meg újra ugyanazon 
mulatságokat beszéljék meg, melyeket már ezer¬ 
szer is hallott, a szolgálatról, a lovakról és az 
asszonyokról. A levegő megtelt füsttel, a sör 
folyt, ő átnézett a csendes mozlimek felé . . . 
miért nem volt szabad velők cserélnie. 

Estefelé, midőn a bazár bezáródott, zajosabb 
lett az élet. Köröskörül a fákon színes lampio-
nok lógtak. Az ifjú kereskedők jöttek, feldíszí¬ 
tették turbánjaikat rózsákkal, leültek az aszta¬ 
lok köré, kávét vagy rózsalikört ittak, sziva¬ 
roztak, a napihireket megbeszélték, mialatt a 
gazda körülment egy fűzfafonású kosárral és 
rózsákat szedett a likörkészítéshez, a czigány-
zenekar pedig panaszos, merengő nótákat ját¬ 
szott. 

Ilyen estéken Kvicala Vukonak csodálatos 
gondolatjai támadtak. 

Az ezeregyéjszakai mesenapok még nem 
szűntek ugyan meg, de már nem fognak so¬ 
káig tartani s ő maga is egyik sírásójuk volt. 
Mégis milyen különös a sors. Itt ült, szerette 
ezeket az embereket, az életmódjukat, a fényt 
körülötte, a csendet és mégis ellenségük kel¬ 
lett, hogy legyen. 

Ekkor jött a nap, melyen Kvicala Vuko a 
török városrészen keresztül lovagolt. 

Fatménak csak árnyát látta, ez az árny azon¬ 
ban elegendő volt. 

Egész vágyakozása határozott formát öltött, 
ő benne testesült meg úgy, a hogy őt a virágzó 
gyümölcsfa alatt meglátta, ennek virágai el¬ 
halványultak mellette. Ö volt a világosság, min¬ 
den többi árnyék, a tündérországok meséi újra 
éltek és fénylettek s ő volt a mesék szultán¬ 
nője. 

És ő maga? 
Ő ellensége volt neki . . . 
Aznap messze lovagolt ki a városból, el a 

folyó mentén, úgy lovagolt, mint egy őrült, 
levegő kellett neki, s midőn az est leszállni 
készült és az ég tűzpiros lett a setét, karcsú, 
minarettek megett, akkor lovának patkói a 
török városrész egy szűk utczáján keresztül 
csattogtak. 

Megállította lovát — hol volt ő ? 
A gyümölcsfa fehér karjait Vuko felé nyúj¬ 

totta, — oh, bárcsak az övéi lennének ! De ott 
a rács mögött — azok az ő szemei voltak, az 
ő égő, mély tekintete. 

- Fatme ! — kiáltott belülről egy mély, ko¬ 
moly hang. 

- Fatme! — ismétli ő és megsarkantyuzta 
lovát. 

III. FEJEZET. 

E nap óta Kvicala hadnagy csapata mindig 
a török városrész ezen utczáján tért a gyakor¬ 
latokról haza, és ezen nap óta Fatme mindig 
a háremablakja rácsa megett ült. 

Ha távolban megszólalt a dobpergés, akkor 
ő a szoba legtávolabbi sarkába szaladt, elta¬ 
karta arczát divánja párnái közé. 0 nem akarta 
hallani, nem akart kisértetbe jutni, nem akart 
apja ellen vetkezni, nem akarta az ő ellensé¬ 
geit látni. De csodálatos, hogy milyen erős volt 
a dobpergés . . ., bármennyire temette el fejét 
a párnák közé, a hang erősebben és erősebben 
keresztül tört és ő nem tudta mikép történt, 
de midőn a katonák egész közel voltak, akkor 
felugrott, s midőn a ló patkóinak csattogása 

ablaka alatt hallatszott, akkor ő a rács megett 
állott. 

És bűn volt ez? 
Sokáig ott állt és gondolkodott — nem akart 

ő reá gondolni, hanem apjára, Ali és Szoli-
mánra. De aztán a dobok távoli hangja újból 
belopódzott a rácson, s az apa, Ali és Szolimán 
egy alakká olvadtak össze, ez az egy alak azon¬ 
ban ő volt, és ő erre lovagolt, feléje fordult s 
egy tekintetet vetett felé . . . 

Mégis — nem volt-e ő az ellensége ? 
Hirtelen megfordult és kiáltott: 
— Mira! 
És Mira jött, öreg és törődött volt, s mégis 

mélyen meghajtva fejét felelt: 
— Parancsolónőm ? 

- Mira, mikor jött az ellenség ide az or-
SZ£ 

Az1 öreg félre hajtotta fejét, kis szemeit job¬ 
ban kinyitotta: 

- Az ellenség! 
- Igen, az ellenség, — a katonák! 

Az öreg ránczos orczája hamiskásan mosoly¬ 
gott: 

- Oh — oh! A katonák! Várjál csak. Négy 
évvel születésed előtt volt az, szép Fatme. 

Fatme egy perczig gondolkodott, számolga¬ 
tott ujjain, míg Mira szemeit úgy összehúzta, 
hogy azok a ránczokban egészen eltűntek. 

Fatme arcza hirtelen a boldogságtól sugár¬ 
zott. Ajkai, szemei mosolyogtak, s karjait az 
öreg Mira körül fonva magához szorította s 
kiáltott: 

- Mira, Mira, hiszen akkor ő nem volt kö-
zöttök! 

- Kicsoda ? Csendesen, gyermek! Fatme, 
Fatme, bocsáss szabadon! 

De ő még jobban magához szorította, úgy 
megforgatta, hogy f ej dísze csörgött belé. Hirte¬ 
len megállt, kezeit dereka köré szorította, hogy 
a fényes, aranyos selyem megfeszült gömbölyű 
csípőin, nagy sugárzó szemeit reá mereszté az 
öregre s monda: 

- Kicsoda? Milyen ostobaságot kérdezel -
kicsoda? 

- Kicsoda más, mint ő! 
- Te boldog, hiszen láttad őt, — lóháton a 

katonák előtt. 
— De te nem láttad szemeit villogni! -

Oh! Mira, Mira, ő szebb, a legszebb, legbüsz¬ 
kébb és leggazdagabb . . . 

— Csendesen, csendesen, ne olyan hangosan, 
hiszen te nem ismered őt, s az apád sem is¬ 
meri, sohasem váltott vele egy szót sem. 

— Én láttam őt, s az elég! 
- Őrizkedj gyermekem, ő is olyan mint a 

többi. Pénteken azt mondja: «csinos gyermek», 
szombaton : «szép gyermeki), vasárnapon: ami¬ 
lyen gazdag a gyermek?* 

- Ostobaság, Mira. így talán a többiek be¬ 
szélnek. De ő, nem, nem, Mira, hogy te ilyet 
csak mondhatsz is, te, ki láttad ötét! Már nem 
látod őt? Én mindig látom, éjjel, nappal, ál¬ 
modok felőle, vágyódom utána. Mesebeli her-
czegeid, Ali, Selim, Aladdin nem méltók, hogy 
saruit megkössék, hogy lovát megnyergeljék, 
hogy sólymát tartsák. A próféta minden biro¬ 
dalmában, ha Mekka és Medináig mégysz, nem 
találsz hozzá hasonlót. Ok csak bolygói lehet¬ 
nének s ő volna a nap, — ő az én királyom, 
parancsolom ! 

- Allah, jöjj segítségünkre, — oh hallgass, 
gyermek — vagy nem — suttogj, suttogj csen¬ 
desen tovább füleimbe. Oh! mégis milyen éde¬ 
sen hangzik! Igen, igen, Mira, a te öreg Mirád 
is volt egyszer fiatal! 

Az öreg a kereveten ült és Fatme hozzá kö¬ 
zel ̂ húzódott és suttogott, suttogott. 

És mialatt suttogott, az öreg szemeit majd 
behunyta, majd tágra nyitotta, fejét rázta s 
egész rémülten tekintett Fatméra, majd felki¬ 
áltott : 

- Hallgass Fatme, hallgass! Ne szólj többet, 
rózsám. Majd szörnyethalok ijedtemben. Ne töb¬ 
bet^ ne tovább. 

És mialatt ezt mondta, fülét még szorosab¬ 
ban Fatme ajakához szorította s gyönyörrel 
hallgatott. 

A rácson keresztül elhaló és halvány világos¬ 
ság vetődött a földön elterülő vastag, tarka szí¬ 
nezetű szőnyegekre, a falakra, melyeken mes¬ 
terségesen rajzolt koránmondások voltak, a do¬ 
hánytartó, szivarkák és harmonikára, a kere-
vetre, melyen a két nő ült, az egyik képviselője 
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az egészség, sugárzó fiatalság és üdeségnek, a 
másik, a ránczos, sárga öregség jelképe — és 
a félhomályba hangzott halk suttogásuk. 

Most Fatme felugrott, orczája lángolt, szeme 
villogott. 

- De Mira, hiszen ő nem volt közöttük, ő 
nem ölte meg Alit és Szolimánt. 

- Nem, rózsám, de ő a mi ellenségünk. 
— Ő ? Ellenségem ? 
- Az apádé. És az ő ellensége a miénk is, 

'az ő akarata a miénk. Ezt ne feledd el rózsám 
és az apád szemei rajtad nyugszanak. Oh, én 
reszketek a félelemtől. Mit tettél te ? Ő egy, hi¬ 
tetlen, ezt ne feledd, — ő egy hitetlen. 

— Egy hitetlen — de én szeretem őt! Hal¬ 
lod, Mira, én szeretem őt és ha az apám az 
imádsághoz ment, akkor... 

- Allah szerelmére, mit akarsz? 
- Akkor te őt ide beereszted hozzám, hoz¬ 

zám, a ki valamennyi között a legboldogabb ! 
- Én? 

(Folytatása következik.) 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Új regényünk. Mai számunkban kezdjük kö¬ 

zölni Jansen Börge, kiváló német iró új regényét, 
mely bizonyára érdekelni fogja olvasóinkat nem¬ 
csak meséje érdekességénél fogva, hanem azért is, 
mert a Boszniában szolgáló katonatisztek életét 
rajzolja nagy hűséggel és vonzó színekkel. 

A fizikai alapfogalmak kialakulása. Milmln 
Sándornak e czím alatt terjedelmes és tudományos 
irodalmunkban jelentékeny számot tevő új könyve 
jelent meg. Nagyobb részben a művelt közönség¬ 
nek szól, a mely a természettudományok iránt ér-

Görgei Artúr tábornok 94 éves korában. 
Zs. Csiszár János plakettje. 

deklődik s melynek megvan a kellő alapművelt¬ 
sége. A tárgy természetéből folyik azonban, hogy 
itt-ott olyan mélységekbe kellett leszállnia, a hova 
csak a szakember követheti s - - a mi inkább 
előnye a munkának, mint hátránya — bizonyos 
kérdésekben önálló értékeléseket is végzett, saját 
szempontjait érvényesíti, úgy hogy könyvét egyál¬ 
talán nem szabad merő ismertető munkának fel¬ 
fogni, hanem a szerző saját kutatásain alapuló és 
saját természettudományi felfogását kifejtő, tudo¬ 
mányos értékű műnek. Nem a mi hivatásunk, hogy 
a munka tudományos értékének vizsgálatába bo¬ 
csátkozzunk. Tárgyával és eszmemenetével azokon 
a határokon mozog, a hol a természettudomány 
érintkezik a filozófiával: a fizikai gondolkodás ki¬ 
alakulását fejtegeti a tudomány kezdeteitől máig. 
Bevezető részei után szól a fizikai alapfogalmak 
kialakulásáról a görög természet-filozófiában, majd 
Kopernikus és Descartes föllépésével a makrokozmos 
fizikájának kialakulását, tovább a newtoni termé¬ 
szetfilozófiát és a newtoni fizika alapfogalmait fejti 
ki s a mikrokozmos fizikájának kialakulásával 
megy át az új, mai fizikára. A könyv rendkívül 
erős szellemi munka és nagy tárgyismeret ered¬ 
ménye ; magas színvonalról áttekinti a természet¬ 
tudományi gondolat egész fejlődósét. Tudományos 
irodalmunk jelentékeny gazdagodását jelenti s re¬ 
mélhetőleg szerepe lesz természettudományi művelt¬ 
ségünk kimélyítésében. 

Edmond Bostand. Haraszti Gyula egyetemi ta¬ 
nár részletes életrajzi tanulmányt adott ki Eos-
tandról, a ma legünnepeltebb franczia színpadi 
szerzőről. Sok utánjárás és gondos tanulmány alap¬ 
ján mondja el Eostand életét, jellemzi líráját, fel¬ 
kutatja azokat a hatásokat, melyek alatt dráma¬ 
írói tehetsége kifejlődött, fejtegeti első három drá¬ 
máját : a Bomanesquest (nálunk a «Regényesek» 
czím alatt került színre), a Princesse Lointainet 
s a Samaritainet, melyet mi közöltünk T<>li'l;i-x 
Béla fordításában egyik karácsonyi albumunkban. 
A könyv középpontjában áll a költő három I> ur 
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nagyobb alkotása : a Cyrano, az Aiglon és a Chan-
tecler, melyek Rostandt európai hírességgé tették s 
az utolsó t'ejezet összefoglalja Rostand jellemzését, 
kifejti gondolkodását és művészetének eszközeit. Az 
irodalmi dolgokban otthonos s egykönnyen el nem 
káprázó tudós nyugodt, mértéktartó hangján szól 
költőjéről, meglátja szellemének viszonylagos se-
kélyességét, de igazságot szolgáltat művészete kap¬ 
ni 7.tató csillogásának is. Kevés mai íróról merült 
fel annyi s olyan ellentétes vélemény a túláradó 
magasztalásból a dühös lekicsinylésig, mint épen 
liostandról s ez ellentétes vélemények között l hí 
raszti az irót és munkáját megbecsülő józan ítéle¬ 
tet képviseli. Kostand nagyszámú magyar tisztelői 
bizonyára örülni fognak e tájékozott és alapos 
könyvnek, melynek révén egész közelről megismer¬ 
hetik kedves írójukat. A terjedelmes kötet a AY/)-

íiisknlii Könyvtár a czímű vállalatban jelent 
meg. 

A « Budapesti Szemléi) most megjelent februári 
száma első helyen kezdi közölni Miniki'u-si Bernát 
akadémiai székfoglalóját Hunfalvy Pálról, mely :i 
kiváló magyar tudós személyes hatásával és ösz-
szehasonlító nyelvtudományi, munkásságával fog¬ 
lalkozik. lii'r:/'i'ic:.i/ Albert, Arn^onini lieatrix 
királynénak, Mátyás király feleségének óletirúja 
újabb adalékkal világosítja meg a királyné II. 
Ulászlóval tervezett, sok huzavonával járt s végre 
is dugába dőlt házasságának kérdését. Vagyán 
Géza a magyar perjogi refom-mozgalmakkal fog¬ 
lalkozik, Milrovics Gyula a kellemes és kellemet¬ 
len kérdésének lélektani megoldásáról értekezik. 
Papp Ferencz folytatja tanulmányát Kemény Zsig¬ 
mond elveszettnek hitt s most megtalált regényé¬ 
ről, az «Élet és ábránd »-ról s a szépirodalmi részben 
következik e regény egy további részlete. Göri/i'i 
Istvánnak néhány nappal a minap bekövetkezett 
halála előtt irt verse és Vni-glia Gyula hat szép 
Heine-fordítása adnak költői olvasmányt. Mahler 
Ede az egyiptológia hazánkban való műveléséről 
szol. n fízi'iiilc rovatban línin/ii'l Kemicz a <lrez-

A ZÁGRÁBI MAGYAR IPARKTÁ T .LÍTÁSRÓL. — Matich Károly fényképei. 
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clai egészségügyi kiállításról. Az Értesítő rovat 
könyvismertetései egészítik ki a füzet tartalmát. 

A tBudapesti Szemlét ó Berzeviczy Albert és 
Beöthy Zsolt közreműködésével Voinovich Géza 
szerkeszti s a Franklin-Társulat adja ki ; előfize¬ 
tési ára félévre 12 korona. 

Irodalomtörténet. A mostanában megalakult 
magyar irodalomtörténeti társaság első érdem légi's 
ténye, hogy folyóiratot indított Irodalomtörténet 
czím alatt e fontos tudománynak művelésére. 
A folyóiratnak most jelent meg első száma, érde¬ 
kes tartalommal. Lmii/iérlli Géza Bessenyeiről és 
társaságáról a gardában mond el Bécsben végzett 
kutatásai alapján érdekes adatokat, II<n-i'íitl< János 
essayszerű modorban ir Komjáthy Jenőről (ez az 
első érdemleges kísérlet ennek a mostanában sokat 
emlegetett költőnknek értékelésére s a munkát lé¬ 
nyeges pontjain helyesen végzi el), Rónai Antal 
a Zrinyiász főgondolatáról. Kéki Lajos Arany Utolsó 
magyar-járói szól, Vértesi Jenő közli Gyulai Pál¬ 
nak irodalmi terveire vonatkozó apró feljegyzéseit, 
György Lajos Verseghy eddig eredetinek tartott 
regényéről, a Természetes ember-röl tlerítí ki, hogy 
fordítás. Kisebb közlemények Tolnai Vilmos, Ga¬ 
lamb Sándor és Weber Arthur tollából, könyvis¬ 
mertesések s társulati ügyekről szóló referállak 
egészítik ki a füzet tartalmát. A folyóiratot Pintér 
Jenő szerkeszti, az előfizetési díjak dr. Ágner La¬ 
jos czímére küldendők (Budapest, I. Bors-utcza 10.) 
A társaság tagjainak a folyóirat tagsági díj fejé¬ 
ben jár. Az előfizetési ár tizenöt korona. A folyó¬ 
irat havonkint jelenik meg, a szünidei hónapok 
kivételével 

Semper idem. Gonda József egy csomó tanul¬ 
mányát, hírlapi czikkét, elmélkedését fűzte össze 
kötetbe e czím alatt Erős hittel és temperamen¬ 
tummal merül bele az eszméknek és Ízléseknek 
harczába, a mely manapság a mi életünkben s 
különösen a fiatalság életében forrong s ebből a 
mozgalomból veszi czikkeinek tárgyait. Nagyobbára 
valami aktualitáshoz fűzi fejtegetéseit, de ez az 
aktualitás csak ürügy gondolatai kifejtésére. Nem 
annyira gondolatainak mélységével vagy újszerű¬ 
ségével lep meg, mint inkább azzal a hévvel és 
buzgalommal, a temperamentumnak azzal a buz-
góságával, a mely mindig érezteti, hogy egész lei¬ 
kével benne él mondanivalójában, el van telve 
tőle és a mely úgyszólván meg akarja ostromolni 
az olvasót. A könyvnél érdekesebb az a hév, a 
mely sugallta s az a fogékonyság a mai élet és 
kultúra minden kérdése iránt, a melyről tanúsko¬ 
dik. A könyvhöz IjmitH* irt érdekes előszót. 

A «Jó Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja február 11-iki számába verset 
irtak Lampérth Géza, Benedek Elek Feleki Sán¬ 
dor, elbeszélést Szemere György, Dörmögő Dömö¬ 
tör utazását Budapest körül folytatja Sebők Zsig¬ 
mond, mesét irt Bafm Elemér, a ferenczvárosi 
labdarugók külföldi góljairól szól Midtiky Mihály, 
a csapat kapitánya, Kemériyffy Jenő kedves képet 
rajzolt. A ki» diúkol, levelei rovat, Zsiga bácsi ké¬ 
pes mókája, fíákosi Viktor regénye, A rejtvények, 
szerkesztői izenetek egészítik ki a szám tartalmát. 
A t Jó Pajlás"-t a Franklin-Társulat adja ki, elő¬ 
fizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre 
5 korona, egész évre 10 korona, egyes szám 
ára 20 fillér. Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal. (IV. kér., Egyetem-utcza 4.J) 

Új könyvek. 
A fimikai alapfogalmak kialakulása. Irta Milniln 

Sándor. Budapest, Hornyánszky Viktor. 
Edmond Rontaná. A Népszerű Főiskolán (Uni-

versity Extension) tartott előadásai nyomán irta 
Haraszti Gyula. Budapest, Franklin Társulat; ára 
kötve 4 korona. 

Semper idem. Irta Gonda Jószef. Békéscsaba, 
Tevan Adolf kiadása. 

HENNEBERG-SELYEM 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban. LÁM VILMOS 

törvényszéki biró, volt negyvennyolczas honvédfő¬ 
hadnagy 87 éves korában Ungváron. — OBNSTBIN 
JÓZSEF negyvennyolczas honvédtüzér, cs. és kir. 
nyűg. őrnagy 83 éves korában Szamosújváron. -
Nemes MIINKÓ MÁTYÁS negyvennyolczas hpnvéd-
tizedes 83 éves korában Váczon. — KBAUSZ A. MÓR 
lókereskedő,- volt 48-as nemzetőr, 94 éves korában 
Székesfehérvárott. — TOTBDCZ JÁNOS, a ki a sza-
badságharczot, mint az 59. számú honvódzászlóalj 
tizedese végigküzdötte, Budapesten. — KUNCZ PETEK 
nyűg. kereskedelmi miniszteri osztálytanácsos, a 
III. oszt. vaskorona rend lovagja 88 éves korában 
Budapesten. — MANGOLD HENKIK dr. királyi taná¬ 
csos, volt balatonfüredi fürdőorvos, 84 éves korában 
Budapesten. - DAKÓCZY EEZSÖ nyűg. államvasúti 
főfelügyelő, a nyugati pályaudvarnak 25 esztendőn 
át volt főnöke, 60 éves korában Budapesten. -
LÉVÁT ISTVÁN, az eperjesi kir. főgimnázium volt 
tanára, utóbb a beszterczebányai kir. főgimnázium 
nyűg. igazgatója, 80 éves korában Eperjesen. -
Kiss LAJOS szegedi állami ioreáliskolai tanár, 

csak közvet¬ 
lenül ! Fe¬ 
kete, fehér 

és színes 
K 1.35-tűl m-ként blúzok és ruhák számára, bérm. és már 
elvámolva a házhoz szállítva. Dús mintaküldemény bérm. 

Henneberg selyemgyáros, Zürich. 

63 éves korában. - - POPPER ALAJOS dr. orvos, a 
Ferencz József-rend lovagja, Debreczen sz. kir 
város törvényhatósági bizottságának tagja, a deb-
reczeni orvos-gyógy szerészegyesület tiszteleti el¬ 
nöke, 85 éves korában. • MESTEICS MÁTYÁS dr 
muracsányi körorvos, 74 éves korában Muraesány 
kösségben. - - GILY ALAJOS dr. körorvos, 58 éves 
korában Vágsellyén. ABADSZKY EUTHIM nyűg. 
törvényszéki bíró, a szabadkai szerb egyházközség 
volt elnöke és Szabadka város egykori tanácsosa. 
Kiss GYULA dr. szombathelyi kir. törvényszéki biró 
37 éves karában Budapesten. —- SZÖNYEGHY ALAJOS 
a zirczi járás nyűg. főszolgabírója, Veszprém vár¬ 
megye törvényhatósági bizottságának és a zirczi 
képviselőtestületnek tagja, a zirczvidéki takarék¬ 
pénztár elnöke, 71 éves korában Zirczen. — THD-
BÁN.SZKY LAJOS dr. párkányi járás fó'szolgabiró, 42 
éves korában. — MOLNÁR ÁGOSTON görög-katolikus 
esperes-lelkész, szentszéki tanácsos, arnnymisés ál-
dozópap, 78 éves korában Primár községben. — 
EOXEB ISTVÁN kir. járásbiró, a dunaföldvári ág. év. 
egyház felügyelője, 43 éves korában Dunaföld¬ 
váron. — NEUMANN IGNÁCZ tanár, 7G éves korában 
Budapesten. - - GEBHABD EEZSŐ földbirtokos, szé¬ 
kesfővárosi bizottsági tag, 45 éves korában Klára-
házán. - - CZAJLIK ALAJOS miniszteri osztálytaná¬ 
csos, a m. kir. határrendőrség főnöke Budapes¬ 
ten. - - KOSCH ABPÁD eperjesi könyvnyomda-tulaj¬ 
donos, a Ferencz József-rend lovagja, az eperjesi 
evangélikus kollégium igazgató-választmányának 
tagja, Süan-Eemó-ban. — AIGNEB SÁNDOR műépítő. 
középítési tanácsos, a vaskorona-rend lovagja, 58 
éves korában Budapesten. - - Idősbb KORITSÁNSZKY 
GYULA, a Pesti Molnárok és Sütők Gőzmalmának 
fó'tisztviselője, 55 éves korában Budapesten. -
Eeichenfeldi EEICHEH GÁBOR kir. törvényszéki te¬ 
lekkönyvvezető, 49 éves korában. Beszterczén. — 
PUPP FERENCZ posta- és táviróellenó'r 55 éves korá¬ 
ban Pécsett — Kőhalmi HORVÁTH PÁL földbirto¬ 
kos, községi képviselő és vármegyei bizottsági tag, 
76 éves korában Jákóhalmán. - - VAEASDI GYULA 
posta- és távirósegédellenó'r, 48 éves korában Bu¬ 
dapesten. • HRÜBY VINCZE, GO éves korában 
Kassán. — CSATI TITUSZ m. kir. pénzügyi szám¬ 
ellenőr, 33 éves korában Dicsó'szentmártonban. — 
KOPECZEY JÓZSEF nyűg. császári és kir. törzsállat¬ 
orvos, 64 éves korában Budapesten. •— Károíy-
fehérvári MOLNÁB JÓZSEF nyűg. főjegyző, 93 éves 
korában Szászvárosban. LÉVAY MÓB ungvári 
hirlapiró Ungváron. - - SZIKLAY JÁNOS nyűg. do¬ 
hánygyári osztályvezető, a Balaton-Lellei fürdő¬ 
egyesület Igazgatója Budapesten. — Balázstelki 
CSONTOS JÁNOS, 78 éves korában Marosvásárhe-
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; H V r x ól, *°*ín- Kobaknak, blúzoknak itb.-nrt 
JÍTfVÜL P e l» 0 1«. ogyaitatín hímzett blniok, 

K pattet- pamut- Tasion- é. KOjemruhak. III Makta i»-
WBtalton irtg Mlj»mii5T6teket adunk d vám- fa porti-

mentesen közvetlen mag-Anvrrőknek. 

SCBWEIZEB & Co., LUZERN D 23 (Snöe.) 
Selyemkivitel. Királyi odrait scéJtték. 

ll. sima áru) enrópal é* amerikai sima 
gyökeres vesszők (Oktató disxárjegrzek 

kívánatra inyyen , 

FOGAK, amerikai fogsorok a szájban 
erő'sen beillesztve termi ze-

,tes kivitelben 4K-tól f ;!jebb. 
Mint különle íesség- : ímerikal aranykoronák éi hidak a leg¬ 
ideálisabb szájpadlás nélküli levehetetlea fogpótlás. ROBII >a?/ törött 
fogsorok a legjDtáDyosabban lesznek átdolgozva. Fogflorjavitások rögtön 
elkészíttetnek. Fogrtömések (plombák) ar»oy, porczellán, ezüst és 
ciementlül, fájdalom nélkül 3 koronától feljebb. Foghúzás teljelen 
fájdalom nélkül (injekcióval >. Bésztetnzetésre ix 15 éri jótállással. 
DR kf A l FNfiVCyif 'Y l íoarorros, specialista száj 

JVALINU YdtCIV I L . és fogbetegek restére. 
Budapest, VII . bér., Rákóczi-nt 12 1. em. 3. *z. 
Hirsfa-atcza sarok. Eizezémra és ezimrt figyelni tessék. 

Eljegyzst s 
értesítőket 
kiváló ízléssel kíszil :: 

SZÉNÁST BÉLJÍ 
Cíász. és fair. u Jva ri tzállilő levélpapír- áruháza 

^Budapest, Terencziek-tere 9. SZ.Á 

CEHEHTTETŐ CSERÉP. CrMEN'DBTCMB 
cementíalazétégla, cementgadlójag. 

csatornázási és alagcső, lépcső, 
kerítésoszlop stb. csak 

'Dr.Gaspary gépein és formáin' 
* úllilhatú elő előn^öbeo. Kérje a legújabb 

*-'i8 sz. brosúrát homok, kavics,kőbulladék,' 
salak stb. értékesítéséről díjmentesen: 
Őr. 6ASPABY & Co. gépgyárától, 

•l >i UianMadt, Leipzig mell, tt Németorsz. 
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lyen. — NOVAK LÁSZLÓ püspöki uradalmi mérnök 
gO éves korában Pécsett. 

Özv. GEÜNVALD JÓZSEFNÉ. előbb özv. Láng Fe-
renczné, szül. Eeisinger Borbála, 87 éves korában 
Budapesten. - - Özv. semsei SEMSEY PÁLNÉ, szül. 
mérki Pillér Emma, 84 óves korában Budapes¬ 
ten. — Hevesi HBVESSI BENEDEKKÉ, szül. ózdi és 
zádorházai Sturman Borbála, 76 éves korában 
Gömörfügén. - - NÉMETH LÁSZLÓNK, szül. Kraszno-
polszky Amália, 64 óves korában Bártfán. — Özv. 
PICHLBB JÓZSEFNÉ, szül. Háry Ludmilla, 69 éves 
korában Fehértemplomban. - Özv. OROSZLÁNT 
ISTVÁNNÉ, szül. Pollák Etelka, 61 éves korában 
Marosvásárhelyen. VÉSSEY FEBENCZNÉ, szül. 
Marting Ida, 56 éves korában Budapesten. -
SZATTKA. PÁLNÉ, szül. Frank Medárda, Szaffka Pál 
kir. közjegyző felesége, 43 éves korában Miskol-
czon. — Özv. turdossini KUBÁNYI KÁBOLYNÉ, szül. 
raksai Baksányi Gizella, Fehértemplomban. 

EGYVELEG. 
*Az érelmeszesedés, melyet a mai czivilizáczió 

betegségének szoktak tartani, egyike a legrégibb 
betegségeknek, a nélkül, hogy tudtak volna róla. 
Egy Buffer nevű angol tudós múmiákon megállapí¬ 
totta, hogy már 1580 évvel Krisztus előtt is szen¬ 
vedtek benne egyiptomi emberek 

A Szaez-csatornába vezető út sejteti az egyen¬ 
lítő közelségét: a földet körülölelő kört. De tizszc-rte 
hosszabb körre volna szükség, ha a világhírű berlini 
L. Leichneé czég által 35 év óta a világ minden 
részébe szállított áruit egymásmellé raknók. Nem 
csoda, ha hölgyeink a •Leichner-féle gyártmányok 
kiválóságát annyira dicsérik, mert általánosan el van 
ismerve, hogy a Leichner-féle <Herine)iii» és 
iAspasia» púder a legkitűnőbb szépitőszer s ezért 
egyetlen toalettasztalról sem hiányozhatik. 

Unghváry László és Amerika, ünghváry 
László (Czegléd) faiskola és szőlőtermékei (nemes 
gyümölcsfa, vadoncz, akácz, gledicsia, szőlővessző, 
bor stb. stb.) már Amerikában is nagy kellendőség-
nek örvendenek. Sok ezer korona értékben küldött a, 
múlt évben is a Chicagohoz közel fekvő Baróthy-féle 
telepekre. Árjegyzéket fenti czim szívesen küld. 

Minta szőlőoltványokat ingyen küld Milltelep 
szőlőiskola Nagyősz, ha árjegyzéket kér. 

Z e n e k e d v e l ő k ö r ö m e . Érdekes újítást honosí¬ 
tott meg az Országos hangjegykölcsönző intézet, mikor 
havi 3 koronáért kölcsön adja a legújabb zenemüve¬ 
ket ügy helyben, mint vidéken. Ha érdekli, kérjen 
azonnal prospektust. Országos hangjegykölcsönző 
intézet, Budapest, VI., Andrássy-nt 47. 

FEJTÖRŐ. 

fr.:w/,' lakainak a számn:<í-
sához ÖiV.'S számje</)i .scfU-sr'i/f.s. 

Hány Bajija van a könyvnek? 

Megfejtési liatáridő : február 18. 
A 3-ik számban közölt fejtörő megfejtése : . 

Bereg, Mármaros és Bzatmár. Öt megye u kiváni 
tulajdonsággal lehetetlen ; bármikép jelöl is ki a/ 
ember öt megyét, mindig van közöttük kottu. nirh 
nem szomszédos egymással 

Helyesen oldották meg: Badacz Illrs (K;iiiiu>. 
bes), Záborszky Lajos (Sajógömör), Kocsis Pálnr 
(Vanyarcz), Kalmár Endre (Lőcse), li. Büttiu i-
Lina (Aranyosmarót). 

SAKKJÁTÉK. 
2783. számú feladvány Eriin Konrádtól. 

SÖTÉT. 
l KMK6S* '. 

Világos indul és a harmadik lépégre mattot ad. 

kiváló bor- és 
lithiumos 

v> ^_ __, gyógyforrás 
vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és 
lélegzés! szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz. 

Kapható isványvizkereskedésekben és CPUl IITCQ ÁPOCT Síinye-Lipócii Salvatorforrás-viiiaUt, 
gyógyszertárakban. OUnULI CO rtUUO l Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

ne hiányozzék ég; lyozzék egy beteg- és gyermekszobából l 
sem, az egyedül valódi fenyőpárlat, amely oxigént ' 
és balzsamos gyantás anyagot tört állapotban a ' 
szobába hoz, kitűnő háziszer a légzési szervek 
megbetegedésénél és kiváló megakadályozója a 

gyermekbetegségeknek. 

góba is be 
Egy Üveg 

Az egyedül valódi 
Bittner-féle Coni-
feren-Sprit az itt 
láthati g61ya-véd-
jegygyel van el¬ 
látva, mely a du-

van égetve, kapható 
Coniferen-Sprit ára K V60, egy szabadalmazott torőkészlilék ára K 3'60 

JUL, BITTNER 
cs. és kir. üdv. szállító gyógyszerésznél, 

Reichenau, Niederösterreich. 

Ékszer. Ezüst. Óra. 
Iparművészeti tárgyak, egyházi szerek gyári áron beszerezbe 

^ tökkéazpénz vagy angol rendszerű ré«sletfizetéare is 
csása. és kir. C A Of* A l A M /**\ C é^nerén és 

_ üdv. szállító OMrtVjM JMINVJO műötvösn.l 
Legdivatosabb karperec Budapest, IV.. Kigyő-tér 5. Kolozsvár. Mátyás király-tér 13. 

í—± i Lég-szebb k i v i t e l ű l'züsíev,"jes/ki''í(,kprammjamunkáva],gy i,ttllf., 
dombormÚTÜ lEelií) evőeszközök 18 fill., halai, pecsenyén, tésztái tálak 

-'• -'»- —»——«t t-n«4TknKarftk. 14 f.. kaTés, t«ás serTicek, jour 

Ke l je ién fej tet tek meg; t Merényi Lajos. — GeUt 
,T6z»ef és Sturk Vilmos. — A tBudapetti Sakk-kórt. — 
\ tBudaj-fiti 111. J.i'.". Xakk-kSrt. -- Ludányi Autal. -
\Vyscl i - J««er Mór. — Oottléb István (Builapeit). 
Nóniiii l. — Kiutzig lióbert (Fokért). — 
Mull. nithcly). — lloffbaucr Antal (Lipót-
rnr). - Sznb .lános (Hakotty-SzentldtzUi). — A 'Győri 
Sukk-kört. i.'iiS. — Mészey József (Győr). -
A tZborói TáriniTsört. — A •Kaloctai Katholikui Kört. — 
Vi'urt'üí Miklós CMrci). — Ifj. lliibuy Kurtalaii tllndzdt-
újlak). — A •Vtinaföldedri Egyenlőtígi kön (Duna/óldvdr). 
Baroga Mihál.T (Bíhandvari). — Csolnoki István (Hajdú-
hadliáia). — A tLeibiezi Gazdasági Kattinót (Ltibict). — 
LiiBtyik János ée Szivák János (Alberti-Irta). — tCtengtri 
Caainót (Ctenger). — Királv Mihály (Zrnta). — Kmr/. 
]{«zsö (Tenetrékdtj. - ltudai Sakkouí Tárlatai (lludapettj. — 
Patkó Imre (Talpat). 

Szerkesztői 'üzenetek. 
Én, a halál jegyese. Sujimljiik. ilr Irhi'trtli'n 

\riMl Ivo/.olni. CBUJJII utt'liii'r/.é8 unj;}"" ' iMnnt 
minta után. üli;; c'.'V-c^y s/,ó. :i 1111 ci'cdcti. ifjii/.án •,, 
sxivbfil jövő órurst ánilini rí. 

Fehér almok. Holdsugár nyomán Betegen. 
ii.lrkoti ruondiini \;ilnja H i'nlckrsrn C|MH>IH|:IIIÍ ne 
tudja. 

Mese a tűinél. Üres, semmitmondó allr^uri/. 
melyből hiányzik uiindi n. u mi a/. <>l\itBÓ ngyolun't 
leköthetné, 

Az élet meséje. Árva soráról, stb. KlTrlo vers }>ar-
miidii-s/.áiiira trrrin ; inanapw'i"; már nly koiinyfi dolog 
ügyesen, folyamat" ré^'i idők óta 
kojitatott motivuniokitt újra összekombinálni, 
i'fjy Kis jóakarattal akárki megtudja csinálni. 
a/.niiban a/, a ki olyat csinál, a mit cinedül csak 
egymaga tud megcsinálni. 

Szomorúság kertje. Más versek vis/.baiifijii, úgy¬ 
szólván sorról -s. irra ki li-hctne mntutiii, melyik rés/ 
honnan való. 

KÉPTALÁNY. 

2779. az. feladvány megfejtése Schuster Zsigmondtól (1). 
Világos. Sötét. Világos. a. Sötét. 

1. Vg8—'d8 d5-dt(a,b,c,) 1. Kc4—o5 
2. Fd7—e6 t K t. sz. 2. Vd8-o7 f t. s/. 
3. Vd8-c7 (f) stb. 3. IM7-Í5 stb. 

b. e. 
1. Kc4—c3 1. „ e7—élj 
2. Vd8-a5 t Ko3—d4 2. Vd8-f8 Kc4-d4 
3. Va5—b4 t stb. 3. Fd7—c6 etb. 

(l. Ve6 csak Kc5, 1. Vb8 csak Kd4 miatt nőm megoldás.) 

•j karátoi arany 
aornuuriuu.i* t^*Kw. Halas, pecaeoji,*, bvBtma i * i u 

110 K 13 f.f tálccák, szelenesék, kenyérkosarak, 14 f., kárés, teás serricek, joar 
'* < i bőrsiijjal__ tS • tWozik, gaborettuk, gjamolcsallTánjok, csoportos tálak, jardinierek 15 f. 
Ezflrt bőrszíjjal 16 " ' r -'•-"•- in.ni «»ah«tt n-vári árak. Képes 
Aeiél . H 

talezák, gaborettyk, gyQmolcsallvanjok, csoportos iau»m, JKIUIU.^^. . v . . 
Szabad meglekiotés vételkényszer nélkül. Szabott gyár i á r a k . Képes 
árjegyzék ingyen és bérmentve. Vidékre választékot készséggel küldök. 

KOZEPEUROPA 
LEGNAGYOBB 

SZŐLŐ 

A nVasárnapi Ujság» 2-ik számában megjelent 
képtelány megfejtése : Vöröftornyi szórót. 

Felelős süorkosxtő : Hoi tsy P á l . 
*zi'rl;<:iiztüsrgi iroda: ündujiest, IV., Vármegyo-n. II. 

Kiadó-hivatal: üiidupcst, l\ nti-za 4. 

A magasabb életkorúak 
gyakran panaszkodnak az étvágy csökkenéséről i's igy 
törekedni kell azoknak egy változékony, könnyen einrsy.t 
hető és mégis tápláló eledelt nyújtani. Kísérletet kell 
tenni 'Kufcket készitményével, melynek ezek a tulaj¬ 
donságai, kellemes iz/.el egybekötve és gyakran szol¬ 
gáltak gyenge emésztésű éltesebb embereknek kizáró¬ 

lagos táplálékul. 

Dr. Miszné 
fűzőterme 
Bpest, IV., Váci-n. 7.1. 
Telefon 142—45. szám. 

Ajánlja kizárólag mérték útin 
készülő 

halcsontnélküli fűzőit 
Haskötők, melltartók, mér 
ték sierint. 
Ismertető árjegyzék díjtalan. 

ALTENBERGER 
RUHAFESTÖ-, VEGYTISZ-
TITO- ÉS GÓZMOSÓ-GYÁR 
GYÁSZESETBEN RUHÁKAT 3 NAP ALATT LEG¬ 
SZEBBEN FEST FEKETÉRE. • ALAPÍTVA 1810. 

Aütomoöil-tulajdonosok ne d o b j á e r o n g á l t pneumatikot, mert pénzt dobnak ki, 
A legrosszabb köpenyt vagy tömlőt is küogástala-

nnl megjavítja. Gyári, saakszerü munka Apolló-Büminiflyár i Budapest, VI, Szent László-utcza 43. Telefon 177-75. 
legmodernebb gépekkel lelszereke. 
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ffi 

Hellemea 
biztos Könnyed 

JÁRÁS TITKA 
a valódi • i ^ a valódi PÁLMA 

KAUCSUK-CIPŐSAROK 

bnnsiesy-kölcsönzíí Intézet 
Budapest, VI. kerület, Andrássy-ut 47. szám. 

3 K havi e l ő f i z e t é s mellett a legújabb éslegjobb z e n e m ű v e k e t kölcsönöz vidékre is. 
Tessék tájékoztatót kérni. Tessék tájékoztatót kérni. 

l i 
l 

Margit-créme 
a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az egész 
világon el van terjedve. Páratlan hatása szerencsés 
összeállításában rejlik, a bőr azonnal felveszi és ki¬ 
váló hatása már pár óra lefolyása alatt észlelhető. 
Mivel a Margit-eremet utánozzák és hamisítják, tessék 
eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak 
ilyen készítményért vállal a készitő mindennemű 
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsirtalan, 
vegytiszta készítmény, a mely a külföldön általános 
feltűnést keltett. Ara l K. Marg-it-szappau 7C flll. 

Margit-pond ér l kor. BŐ fillér. 

Gyártja Földei Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógysz.,illatszer- és drogua-üzletben. 

•f. 
f. 
f. 

l 
í: 

"schininczukorkája 
Többszörösen kitűnt. 
1869-ben a magyar or¬ 
vosok és terniészetvizs-
gálók fiumei yándor-
gyülésén négy ven arany 
pályadíjjal jutalmazva. 
Láz ellen! 
Nem keserű!! 
Legjobb szer láz, váltó¬ 
láz, malária ellen, kü¬ 
lönösen gyermekeknek, 
a kik keserű chinint 
bevenni nem képesek. 
Valódi, ha minden egyes 
piros csomagolópapírostul 
Rozsnyay Mátyás 
névaláírása olvasható. 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszertára, 

Arad, Szabadság-tér. 

íztelen 
chininbó'l 

=JTechnikum Mittweida 
f j Igazgató: A. Holtzt, tanár. (Szász királysáĝ " 
Magasabb technikai tanintézet az eleotro- és gépészeti 
mérnökök részére. Gazdagon felszerelt electrotechn. és d 

• épitő laboratóriumok. Tuinl&gyári mühelyek. • 
3610 hallgató a 36-ik iskolaévben. 
Programm stb. díjtalanul a titkárság által. 

akácz, 
gledicsia. 

nemes gyümölcsfa. 
vadoncz és szölövesjtoröl. 

Fontos hölgyeknek!! , 
Keleti-félt legújabb gterfcezetü haskötő 
bygienikns és kozmetikai sikerei felülmúlhatat¬ 
lanok l Támaszt nyújt és egyszersmind kellemes 
nyomással ősszeszoritja a husfalakat. EítUnően 
simul a testhez, nem alkalmatlan/uem csúszik, 
jótékonyan hat az egész szervezetre ! Áldásos a 
viselése gyomor- és bélbajoknál, hasmütétek 
után, viselös állapotban és szülés után, lógó-
hasuaknak oeinos karcán alakot formál. Ufdon-
Sásrl Gunimihar i suyák v a r r á s né lkü l , 
egyenletéé, kellemes nyomási Rörcsér, dagadt 
láb, izületi csuz és egyéb lábbajok ellen. 
Képes ár jegyzéke t ingyen és bérmentve küld 

hygienikns különlegességek gyára, 
Bpts 

Alapittatott 1878. 

i hygieni , 
J. Bptst, IV., Koronaberczeg-ü. 17. 

Teleíon 13—76. 

Kocsié r ti csa r n o k 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

OLCSÓ KÖNYVTÁR 
Alapította 

GYULAI PÁL 
Szerkeszti 

HEINRICH GUSZTÁV 

Egy-egy szám 
ára 2O fillér. 1651 Minden főzet 

külön kapható. 

/ • 

Új sorozat! 
1(531—1633. Lampérth Géza. A kompánia rózsája és egyéb 

kiirucz történetek. 
1634—1636. Andersen. Az én életem meséje. Dán eredetiből 

forclitotu Szeberényi Lajos Zs. dr. 
1637—1640. Farkas Zoltán. Bajza József élete és művei. 
Itíil —1642. Görgei Artúr. Gazdátlan levelek. 
1643—1644. Neera. Az ördög palástja és egyéb novellák. Olasz 

eredetiből forditotla Ballá Ignácz. 
16Í5—1631. MiKterlinck Maurice. A méhek éleié. Fran-

rziából fonlitotta Binder Jenő. 

Kiadja a 

FBANKLIN-TÁESULAT 
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda 

Budapest, IV., Eayetem-utcza 4. szám. 

Kaphatók: 

LAMPEL R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) r.-L-nál 
Budapest, VI., Andrássy-út 21 és minden könyvkereskedésben. 

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. .Árjegyzék ingyen. 

SZŐLŐ-OLTVÁNYOK 
*2«7«r>-»«>«/.- c.i Glnlltschia (élő kerítés 
nek alkalmas) csemeték beszerzésére legmele¬ 
gebben ajánljuk a legjobb hírnévnek lírvendó 

Szűcs Sándor Fia 
szólGtelepét Bihardiószegen. 

Ha a saját érdekéi tartja szem előtt, ügy ne 
végjén addig oltványt vág; vesszőt, míg a fenti 
ozeg képes nagy árjegyzékét nem kérte ingyen 
és bérmentve. Ezen árjegyzék minden szőlő¬ 
birtokost érdekel hasznot tartalmánál fogva. 
Olcsó Ár e.i pontos kiftolgálds. Szamos 
elismert levél. A tisztelt érdeklődök a telep 

megtekintésére szívesen láttatnak. 

Hegedűk és 
Gordonkák Czimbalmok 

f Elsórangn készítmények! 
Önműködő hangszerek 

Granuüöiíoaok 
Gitárok 
Gzíterák 
Fuvolák 
Klarinétok 
Harmonikák 
Intonak stb, 

D o s választékban kaphatók a minőség¬ 
ért elvállalt teljes szavatosság mellett Cziveskedjék legújabb nagy k£« 

*^ pes hangszerárjeeyzékünkíil 
kérni (esetleg lemezjegyzéket is1) 

kényelmes havi lefizetésre. 

ELEK és TÁRSA1R.-T. Bpest, Károly-körút 10. 

SZ;M. 1012. 59. 

A maroKKói szultán 
házi orsósa és a spanyol kir. követség orvosa Dr. meA S. Saiirlip?.-
Codds Tangerben, aU írja nekem, hogy «Rubiacilhin»-nel csodás 
eredményeket őrt el. Mindon életknru egyének kérjék azonnal, stam-
talan elsőrangú bel- és külföldi tanár is orvostól eredő, najty mennyi¬ 
sééi! eredeti bizonylatot tartalmazó brosiirát «Ruhiacilhin»-ről (név 
tőrv. védve), mely nyilatkozatok gyong«ségnel elén azonnali, állandó 
és ártalmatlan hatást bizonyítják. Rubiacilliin idegesscgnél s az ideg¬ 
rendszer egyéb megliclegcdésénél is kiváló halásn. Az érdekes bru-
ífirát ingyen és bérmentve, zári borítékban, czégjolzés hélknl(és kote-

lezeitség nélkül) küldi a clifm. pharmaz. gyár : 
KAESBACH, ZABORZE 32. Oljer-Sohlcsien. 

A legjobb és 

hajfestőszer 
A Czerny-féle Tanningene 

Érékig eltart, sóba nem fog. Ara 5 korona-
Lavélczim : Wien, XVIII.. Kari Lndwigstr. 4. 

Raktár I., Maxmilianstrasse 9. 

=̂ Szépsége 
sokkal tovább tart, ha állandóan 

Cíerny-féle keleti Rózsatejet használ. Az ára 2 kor. 
A hozzávaló Balzsamszappan 60 fillér. 

A Czerny-féle Osan 
a legjobb a fogaknak és a szájnak. 

Osan-szSjviz I korona 81) lillér, Osan-fog|iur 9U lillér. — f jpható 
gyó^>S7.ertárakl'an. drugériábban -s ilblsztrlárakbin 

Fajszőlő újdonságok. 
Elsőrendű oltványok Rip. Portalis alanyon. 

Alább, Máthiász János úr kecskeméti hiineves 
hybridizatenr egynéhány legsikerültebb újdonságait, 
mint a legkitűnőbb csemegét ajánljuk, izén kivalí 
újdonságok nemcsnk felséges zamatjuk, bnnem bő 
termőképességük által is meglepő különlegességek. 

MnscatSillayMáthiászJánosné 
(Cas. rotige foncé \ Musc. Ottontl). 

Mnscat Máthiász János 
(Musc. Madcrsfield eouit x Cli Nfgropo: l.) 

Zrinji Ilona 
(Musc. Olloncl x Ezeréves Magyarország.) 

Muscat Munkátsy József 
(Diamantszőlő x Muscal Candia.) 

Ezen kiváló szölőfajok részletes ismertetése ár¬ 
jegyzékünk 21. és 22-ik oldalán található. 

FISCHER és TÁRSAI 
j faiskolák és szőlöoltvánxtelepek N a g y e n y e d . 

1 drb 5 K 
III « 4 j < 

100 « 400 « 
1 « 4 « 

10 o .'tő t 
1110 « 300 « 

100 « 300 « 
l . 4« 

10 . 33 » 
100 « 300 i 

JVASÁKNAPI. ÚJSÁG. 

Az eredeti angol 

O'SULLIYAN 
gummisarok 

mindig volt (•? marad a.7 
elismert leq;jol)b rs lég-

tartósabb nnmmin!r 

TŰ KIM 1911. GRAND PK.IX. 

Leichner-féle arczpuder 
Leichner Hermelinpuderje és Aspasiapuderje 

a vih'ifí If'.'jobli (>• ]i-^ávíaliiiiill:Hinli! 
|iuili -|i ' . :i/. urcxnak iuli-. H'./MUSI'I 

liai'ilo" mint ml, nriii vi ín r 
nnon, H Ki lllls/núIJM. K:i: liati'i Illil ilc'll 
ilhitsxci u/.i'l Inni <'• s a (;yárli:iii : 

Berlin, Sdiiitzcnstrasso 31. 
K.T.jiiiiK 

KI>.S'/.ITMKNYT: 

MEGHÍVÓ. 
s \ 

A „Salgó-Tiirjáiii kőszénbánya részféaylársnlat" 
folyó évi február hó '.:<> iliK iiapjáii déle lőtt 11 ór:iU»r i.ii-ija r,inl:i| 

V., Arany János-utcza Ü5. K/.ÚIII alatt levő központi innhilii-l\ n 

Egyszeri próba meggyőzi róla! 
Mindenütt kapható! 

SPÁGY-
TOLLAK 
Legelőnyösebb be¬ 
vásárlási forrása: 
Magyar Kereskedelmi 
Vállalat, Miskolez 4, 
Tessék árajánlatot k é r n i ! ! ! 

XLIV. rendes évi közgyűlését, 
melyre az igazgatóság a t. ez. részvényeseket ezennel tisztelettel meghívja. 

Napirend: 
1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottságjelenlése a/, l!Hl-iki üzleti évről. 
2. Az l'.Ml-ik év zárszámadásainak előterjesztése, határozat ezek felett g az 

1911-ik évi osztalék megállapítása. 
3. Felmentvény megadása az igazgatóság és a felügyelő-bizottság részére. 
4. Az igazgatóság tagjainak 5 évre és 
5. a felügyelő-bizottság tagjainak :! évre való megválasztása. 
Budapest, 1912. január hó 20-én. Az 

M§~ Felkérjük azokat a t. ez. részvényeseket, a kik r ki'izuyiilési'n léa/.tveimi ukm 
nak, hogy részvényeiket a szelvényekkel együtt bezárólag folyó évi i'ebrnár 12-éi|; v»nv 
a táisulut fent jelzett helyen Irvo központi pénztáránál, vû v pi elit; "Wicnlien a U. k. 
priv. alig. österr. Boden-Credit- Anstaltn-ál (I. Ti'iufalistr.i'si' (1.) ti^yriv l •. Ihi.v/imut 
részvény egy szavazatra jogosít. 

Értesítjük egyuttal n t. óz. részvény, seket, hogy nliips'/abályaink értelmúlie'i 
az évi mérleg, az igazgatósági és felügyelő-bizottsági jolont-''s.-.fl i^yuit f. évi icliriár no lí-töl 
kezdve a társulat központi irodájában rendelkezésükre áll. 

(Utánnyomás nem dijnzta ilc.) 

• l Legalkalmasabb I I 
I ! ajándéktárgyak II 

Kívánatra a portóköltség vlseUse ellenében 
megtekintésre Is szállítunk. 

HnoUer-féle 

erősen ezüstözött 

Cliinaezüsl-árul; 
Evőkészletek, kávé-, tea- és mokka-, továbbá likőr-, sör- ts borkészletek, 
Hivar-garniturák stb. nagy választékban megrendelhetik ftf~ legolcsóbban 

ügy készpénz, ' W i mint 20 havi 
Iliit 

rész le t f i ze tésre .<n,>i.:uó 
Elek és Társa R.-T. 
Budapest, IV., Károiy-körut 10. szám. 

Teljes áttekintést nyújtó chinaazüst árjegyzék kívánatra ingyen és 
bérmenve küldetik meg. 

iKSZEtp 

RÉSZLET 

HIRSCH és FRANK 
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 

B U D A P E S T , V I . K E R Ü L E T , A R É N A - U T 127. S Z Á M . 
Külön osttály 

téglagyári gépek. 
GYÁRT: falitégla én cnerépiajtokat, te;;la-^yártó é« agyagmegmunkáló 

gépétet legnjabb és legjobban bevált >zerkezctekb«n. :: :: 
Elvállalja anyagvizs-
eálatok kivitelét e. 

teljes 
téglagyári telepek 

létesítését. 
Tervek éitcöltlag-vetes.k 

díjtalanul. 
ELSŐRANGÚ ===== 
= REFERENCZIAK. 
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Szépsíi 
6 felsége 

már ősidőktől fogva a legnagyobl) 
hatalmat birja. Kunyhókban és pa¬ 
lotákban egyaránt uralkodik, irányí¬ 
totta a világtörténelmet s napjaink¬ 
ban is ő irányítja az életküzdelem 
rugóit. Nem csoda tehát, ha a női 
becsvágy csúcspontja mindenkoron 
a mindenki fölött uralkodó szép¬ 
s é g elérésén és bírásán domboro¬ 
dik ki. Szépségre szert tenni, ma¬ 
napság tulajdonképpen már nem is 
olyan nehéz. Vannak eszközök, mik 

az utolsó években 

diadalt diadalra 
arattak és az egész kontinens hölgy¬ 
világa által legkitűnőbb és legmeg 
bizhatóbb szépségelőmozditóknak~el 
vannak ismerve. Ezek a csodaszerek 

DIÁIN-
krém, szappan, púder, 

E mellett ezek a kozmetikai szerek, 
kiválóságuk daczára bámulatosán 
olcsók; és ezáltal minden hölgynek 
módjában áll őket beszerezni és 

állandóan használni. 

Egy üvegtégely DIANA-krém (nap¬ 
pali és éjjeli használatra), K 1.5O 

Egy üvegtégely DIANA-krém (csak 
éjjeli használatra) K-1.50 

Egy nagy darab DIANA-szappan 
K 1.50 

Egy nagy doboz DIANA-pouder 
szarvasbőrrel együtt (fehér, rózsa 
vagy sárga szinbcn) K 1.5O 

Kapható egész Európában agyógy-
tárakban- drogériákban és par¬ 
fümériákban. Aki nem tudja saját 
helyiségében beszerezni, az ren¬ 

delje meg a központból: 

HAT 
és derékfájásnál, szaggatásnál, egyszóval 
mindennemű meghűlésből eredő fájdalmak¬ 
nál a legjobb fájdalomcsillapító bedörzsölő 
háziszer a «DIANA-SÓSBORSZESZ». Solau 
utánozzák és hamisítják 

MOST 
ezt az egyetlen kiváló tulajdonságokkal biró, 
masszírozásra, dezinficiálásra és borogatásra 
legalkalmasabb DUNASÓSBORSZESZT.Ezért 

MOND 

Böljyek, 
Urak, 

kiknek bármely okból arczu. 
kon, kezükön vagy testükön 

pattanások, fol toM 
egyéb szí 

jak is általánosságban az emberek, hogy a 
• DIANA-SÓSBOBSZESZ, a csoda-háziszerek 
közé tartozik. Egy biharmegyei földesúr a na¬ 
pokban a következő levelet irta egy főváros¬ 
ban lakó rokonához : Abból a hires háziszerből 

KÉRLEK 
hozz magaddal 12 üveggel, mert nálunk azt 
tirtják, hogy «DIÁN A- SÓSBORSZESZ • nélkül 
nincs maradása az embernek a házban, 

DE EGÉSZ 
biztosan számitok reá. Télen egy bedörzsö-
lés a «DIANA-SÓSBORSZESZBŐL kincset 
ér. Sokan összehasonlítást tettek ' a többi 
utánzatokkal és a végén mindenki 

pártatlanul 
a «DIANA-SÓSBORSZESZ. mellé szegődött. 
44 fill. üvegekben az egész országban minde¬ 
nütt kapható. Vigyázzon jól a hamisítványokra. 

l vannak és kipróbálták eredmény¬ 
telenül a világ összes kenőcseit, 
szappanjait, szépitőszereit és bár¬ 
minő más czimen létező bőrápoló 
czikkeit: azoknak a legmelegebb 

figyelmébe ajánljuk a valódi 

ERÉNYI 

ICHTIOL-SALICIL-t. 
Nem létezik olyan foltos, 
olyan pattanásos nő vagy 
férfi, kinek nyolcz nap alatt 
el nem multak volna az összes 
fent leírt arczot és kezeket 

torzító 

borhibái és bó'rfelhámlásai 
A kezelés egyszerű, mert csak este 

lefekvés előtt használandó 

pattanásnál, kihámlásnál, 
felülmúlja a világon létező összes 
hasonló tisztító szereket. - - E g y 
doboz teljesen elegendő. 
Az eredeti «Erény i-lchtiol* 
Salici lo három koronás dobo¬ 

zokban kapható. 

ERÉNYI BÉLA Diana-gyöt 
Postai megrendelések utánvétel 
: : mellett aznap szállíttatnak. : : 

yszertára Budapest, Károly-körút 5. 
klfED 

M 
"öbb mint egy millió köszönőlevél 
rkezettbe a világ minden részéből. 

7. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, FEBRUÁR 18. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. j Egyes szám 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. ára 40 fillér. 

Előfizetési f Egészévre _ __ 3O korona. A <Vítaykn6/iífcd»-val 
{ Félévre _. _ 1O korona, negyedévenként l koronával 

leltetelek: ' Negyedévre 6 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
határozott viteldíj iá csatolandó. 

RÉSZLET SONNENFELD ZSIGMOND GYŰJTEMÉNYÉBŐL, MUNKÁCSY «ECCE HOMO» VÁZLATÁVAL. - Balogh Rudolf fölvétele. 

Franklin-Társulat nyomdája. Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4-. 




