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Szépséí 
S felsége 

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. Vannak eszközök, mik 

az utolsó években 

diadalt diadalra 
arattak és az egész kontinens hölgy¬ 
világa által legkitűnőbb és.legmeg¬ 
bízhatóbb 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 éa 

állandóan használni. 

Egy üveg tégely DIANA-krém (nap¬ 
pali és éjjeli használatra) K 1.50 

Egy üvegtégely DIANA-krém (csak 
éjjeli használatra) K l .50 

Egy nagy darab DIANA-szappan 
K 1.50 

Egy nagy doboz DIANA-pouder 
szarvasbőrrel együtt (fehér, rózsa 
vagy sárga színben) 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.. Sokan 
utánozzák és hamisítják 

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

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

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

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

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

kiknek bármely okból arczu-
kon, kezükön vagy testükön 

pattanások, 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 bó'rfeHiámlásai 
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-lchtio I-
Sal ic i l ) három koronás dobo¬ 

zokban kapható. 

% 

ERÉNYI BÉLA Diana-gyógyszertára Budapest, Károly-körút 5. 

27. SZ. 1913. (59. ÉVFOLYAM.) 
SZEBKESZTÖ 

Szerkesztőségi iroda : IV. Varmegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Egészévre _ . 
< Félévre _ „ 

feltetelek: } Negyodévre _ 
Előfizetési 

P A L. BUDAPEST, JÚLIUS 7. 
2O korona. 
1O korona. 

5 korona. 

A fVilágkri>nikát-\al 
negyedévenként 1 koronával 

töbíi. 

Külföldi előfizetésekhez a postoilag meg¬ 
határozott viteldíj ÍB csatolandó. 

_ 

Postai megrendelések utánvétel 
: : mellett aznap szállíttatnak. : : 

J[fl| ö b b mint egy millió köszönőlevél 
rkezettbe a világ minden részéből. 

A «.HUNGÁRIAi EVEZŐS EGYLET NYOLCZASA, MELY A STOCKHOLMI OLIMPISZON INDULNI FOG. - Balogh Rudolf fölvétele 

Franklin-Társulat nyomdája Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szám. 
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Irta szende-Dárday-Olga 
A kicsiny, sok csecsebecsével telerakott sza¬ 

lonban olyan lárma volt, mint egy papagály-
roliéreben. Rita elutazásának birére a lárma 
még fokozódott. 

— És hova fogsz menni a tantival ? 
— Montéba? 
— Parisba ? — csicseregték össze-vissza, Ri-

tát körülvéve. 
- És eddig ki utazott a nagynénivel ? -

kérdi a hegyesorrú Borsody Hedda, szemeit 
félig lezárva s fejét félvállára hajtva. 

- Egy társalkodónő, — feleié Eita gyanút¬ 
lanul. 

— Aá és most nem lesz többé társalkodó¬ 
nője, nemde? — kérdé Hedda újra vontatot¬ 
tan, hosszú sárgás fogait láttatva gonosz mo¬ 
solyában. A többiek halkan összenevettek. 

- Ad vocem társalkodóné, — veté oda Hat-
tay Blanka, igyekezvén szép kemény arczát 
gyanútlan szelíd ránczokba szedni, — úgy bo-
szankodtam tegnap Bardóczyéknál. Valaki -
na, inkább nem is mondom meg, hogy ki, -
azt állította, hogy az a hölgy, a kivel te utazni 
fogsz, nem is a nagynénéd és hogy te egy¬ 
szerűen társalkodónőnek mégysz. Én persze 
rögtön meg akartam magyarázni, hogy igenis 
rokonai vagytok annak a — és látod, nem ju¬ 
tott eszembe sem a báróné neve, sem pedig 
hogy mi réven is vagytok rokonok. 

Eita szép piros száját megvető mosolyra 
vonta félre : 

- Kérlek, vedd magadnak azt a csekély fá¬ 
radságot és mássz fel a családfámra, harmadik 
ág jobbról, ott meggyőződhetsz róla, hogyDen-
neburg Flóra bárónő, anyai nagyanyám nővéré¬ 
nek leánya. Báró Denneburg Willibald nyugal¬ 
mazott vérteskapitány özvegye, jelenleg 55 éves 
és gyermektelen. Cserény és Ardód uradalmak 
és egy sziléziai kőszénbánya tulajdonosa. 

Ezen fekvőségeknek jövedelmét fentnevezett 
nagynéném Európa összes kisebb és nagyobb 
fürdőhelyein és szanatóriumaiban költi el. 

Kijelentem azonban, hogy ha az említett 
úrinő nem volna nagynéném és én tényleg mint 
társalkodónő mennék egy vadidegen hölgy¬ 
gyei, én abban nem találnék semmi leplezni 
és titkolni valót, hanem megmondanám őszin¬ 
tén, ép úgy, a mint most őszintén megmon¬ 
dom, hogy akárhány közülünk bölcsebben 
tenné, ha társalkodónőnek menne, mintsem 
hogy haszontalanul és tétlenül töltse idejét. 

A megbotránkozás halk moraja futott végig 
a társaságon. Csak Cserey Boris, egy magas, 
erős, szélesvállú csinos leány ugrott fel ülő¬ 
helyéről s örömmel, amúgy fiúsán megvere¬ 
gette Rita vállát. 

— Igazad van, Rita, — szólt, mialatt friss, 
okos arczában csak úgy ragyogtak az értelmes, 
szürke szemek. - - Tenni kell valamit. Ez nem 
élet, ez a czélnélküli üldögélés egyik szine-
hagyott fauteuilból a másikba. Magunkhoz illő 
férjet már úgy sem kapunk, hát itt volna az 
ideje, hogy valamihez hozzáfogjunk. Ez először 
is jó az unalom ellen, másodszor meg hoz is 
valamit a konyhára. 

- Eredeti ez a Boris. — mosolygott Agatha, 
az új alapítványi hölgy savanykásan. A töb¬ 
biek szinte csak elnézően mosolyogtak. 

Boris vállatvonva fordított nekik hátat s fél¬ 
hangon odasúgta Ritának : 

Házvastagságú gyertyát szentelhetsz a ved-
szentednek, hogy kikerülsz ebből az állottvizű 
tócsából. Akármilyen is lesz a sorsod, jobb lesz, 
mint ez a szűk egyformaság. Én csak megvá¬ 
rom, míg a húgom férjhezmegy, nehogy "azt 
mondják, hogy az én extravagancziámon múlt 
az ő szerencséje. De azután . . . azután hozzá¬ 
fogok valamihez. No, majd meglátod. 

Rita azon ürügy alatt, hogy még rengeteg 
csomagolni valója van, elbúcsúzott a társaság¬ 
tól és hazasietett. Valójában azonban úgy érezte, 

hogy nem birná tovább kitartani barátnői üres, 
roszakaratú fecsegését. Túlérzékeny, ideges és 
kissé babonás lénye szenvedett az alig leple¬ 
zett irigység alatt, mely úgynevezett barátnői¬ 
nek minden szavaiból kiérzett. Szinte úgy érezte, 
hogy a friss márcziusi szellő ott kinn az ut-
czán szinte letisztítja róla azt a sok egész¬ 
ségtelen, ósdi felfogást és gondolatot, s lefújja 
róla.az ép elhagyott társaskör dohos, állott, 
irigységgel mérgezett lelkivilágának káros be¬ 
folyását. 

Elutazásának előestéjén mégis egy kis szo¬ 
rongásféle fogta el, midőn a vacsoraasztalnál 
ülve, szüleit nézte. 

A villanycsillár élesen megvilágította az 
alatta ülőket s Eita valami különös melancho-
likus objektivitással nézte őket. 

Atyja, a hajdani szép ember és elegáns ga¬ 
vallér, most törődött, koravén aggastyán, a ki¬ 
nek arczába mély barázdákat vont a régebbi 
könnyelmű élet s az aszthma és szívbaj okozta 
szenvedés. 

Eita nem valami nagyon rajongott az apjáért, 
a kinek önző, kicsinyes, akadékoskodó termé¬ 
szete, felesége és leánya életét igen megnehezí¬ 
tette. 

Atyjának barázdás keskeny arczárói Rita te¬ 
kintete anyjának, hajdani nagy szépségről ta¬ 
núskodó eleven arczára esett. Rita elborult 
homlokkal nézte anyját, a ki élénken társal-
gott Delmárnéval. 

Szomorúan elmélkedett magában, hogy az 
az ó-divatú, szűklátkörű nevelés, a mely csak 
a házasságban látja minden női lény számára 
a végczélt — és az a házasság maga, sok apró 
nyűge, gondja, kötelessége, mennyi és minő 
szép tehetséget pusztított ki anyjánál még 
bimbójában. 

A szép tömör, érczes szopránhang — a mely 
alacsonyabb származású leánynál kapitálist, 
jövőt, hírnevet jelentett volna, — Zsarnayné-
nak számba sem jött. Szini vagy hangverseny¬ 
énekesnői pályára gondolni sem mert volna s 
így, néhány évi apró szalonsikerek után, férj¬ 
hez ment. A terhes gyermekápolásnál — Rita 
testvérei, két kis fiú, hosszas betegeskedés után 
kiskorukban elhaltak, - - a szép hang a sok 
éjszakai felkelés s meghűlés következtében meg¬ 
tört és később teljesen elveszett. 

Figyelemreméltó festői tehetsége idő és al¬ 
kalom hijján nem fejlődhetett ki s pár év múlva 
festék és ecsetek elszáradva a szemétládába ke¬ 
rültek. 

Rita mélabúsan nézte anyját s fejbólogatva 
mormogta magában: «Ismét egy nagytehetségű 
lény, a ki áldozata annak, hogy nőnek szüle¬ 
tett s főleg annak, hogy abban a közben kel¬ 
lett nevelkednie, a mely békót rak minden tehet¬ 
ségre s lehetetlenné teszi egy nőnek az önálló 
érvényesülést. Mennyi energia, mennyi intelli-
genczia morzsolódik össze abban a kicsinyes, 
a látszatért való krajczáros küzdelemben . . . » 

Rita lelki szemei előtt elvonultak a hónap-
végek kicsinyes, lealázó nyomorúságai. Látta 
anyját lázasan számolgatni a szűkre szabott 
havi háztartáspénz maradványait, midőn egy-egy 
váratlan kiadás újra halomra döntötte fárad¬ 
sággal összeállított kombináczióit. Azután a cse¬ 
lédek, a kik kaján örömüket lelik abban, hogy 
mihelyt megérzik, hogy szűk a pénz a háznál, 
minden perczben más követelésekkel és múl-
hatlanul szükséges beszerzésekkel állanak elé. 
Minden kefe, poroló, szita, üst, bizonyosan a 
hónap végén romlik el, folyik vagy válik vala¬ 
mikép hasznavehetetlenné. Ezek a mindig is¬ 
métlődő, mindig újra kiújuló zaklatások, las¬ 
sanként megőrlik az asszony lelkét, kedélyét 
életkedvét s ha esetleg élete alkonyán meg¬ 
javulnak is a viszonyai, már képtelen élvezni, 
bot képtelen reá, hogy egy ötkoronást szinte 
fazikai fájdalom nélkül váltson fel aprópénzre 

«Ha a mama valamikor a mennyországba ke¬ 
rül, biztos vagyok benne, hogy csupa takaré¬ 
kosságból egyre el fogja oltani a csillagokat, — 
tréfált Rita akárhányszor. Most is mosolygó 
szánalommal nézte, a mint Zsarnayné öntudat¬ 
lan, szinte második természetévé vált takaré¬ 
kosságból még a vizespoharát is csak félig töl¬ 
tötte meg. 

Másnap reggel Rita vadonatúj kofferjét -— a. 
melynek világos olajfestékkel befestett vászon¬ 
burkolatja «majdnem* úgy nézett ki, mintha, 
drága disznóbőr volna — végleg jól bezárta és 
leszijjazta s kelletlen érzésekkel várta a búcsú-
zás perczeit. Általában nem szeretett búcsúzni 
s roppant kínosaknak találta a perczeket, a 
melyeket az ember a várótermekben és vasúti 
perronokon tölt ilyenkor, összefüggéstelen tár¬ 
salgást folytatva a búcsúztatásra egybegyűlt 
hozzátartozókkal. 

Zsarnayék két kocsin mentek ki a pálya¬ 
udvarra. Az elsőben Rita ült anyjával, a má¬ 
sodikban atyja Delmárnéval. Zsarnayné egyre 
idegesen nézte az óráját, mert most is, mint 
rendesen, az elkéséstől félt. 0 ugyanis mindig 
és mindenhová egy jó félórával korábban érke¬ 
zett, mintsem kellett volna. Idegessége pedig 
akárhányszor majd elragadta, hogyha teljesen 
ellenkező szokású férjével kellett valamerre 
mennie. Férje indulás előtt utolsó pilanatban 
rendesen megfordult az ajtóban s visszament 
a lakásba. Vagy a szivartárczáját felejtette el 
megtölteni, vagy a botját akarta esernyővel 
kicserélni, stb. 

Zsarnayné most is idegeskedéssel töltötte a 
rövid időt, a melyet leányával még együtt le¬ 
hetett. 

- Nem felejtetted el a kofferkulcsokat ? . . . 
Az esernyőtokot ? A kis útipárnát ? 

Csaknem a pályaudvarnál voltak már, mi¬ 
dőn Zsarnayné minden bevezetés nélkül hirte¬ 
len Rita felé fordulva kérdé: 

- Tulajdonképen ugy-e szívesen mégy el? 
Rita ismerve anyjának minden átmeneteket 

mellőző modorát, őszintén felelt: 
- Igen. Mégis csak más. És hátha jó lesz 

valamire. 
- Ezt gondoltam én is, - - felelt Zsar¬ 

nayné, — azt hiszem, a te helyedben én is. 
szívesen mentem volna. 

A Zsarnay famíliában nem voltak divatban 
holmi gyöngeségi demonstrácziók, mint ölel-
kezések meg csókolódzások, stb. és így a búcsú-
zás nem tartott soká. De Rita azért mégis örült, 
mikor végre benn ült nénjével a kupéban s egy 
kis kendőlobogtatás után bevehette magát egy 
kényelmes sarokba. Fájt, sajgott a szive, ha, 
anyjára gondolt, de erőt adott neki az a tudatr 
hogy tulajdonkép érette vállalta nagynénje aján¬ 
latát, mely elszakítja otthonától. 

Rita nem szeretett búcsúzni. Mint minden-
erősebb lélek, félt az ellágyulástól és restelte 
azt. Tudta jól, hogy anyja nélkülözni fogja őt. 
Tudta azt is, hogy sokkal több érzelem volt 
anyja kissé pajtásos búcsúvállveregetésében, 
mint apjának olcsó, bús pátriárka poseában. 

A rövid út Bécsig kellemes csevegéssel telt 
el s csak mikor Bécsbe érve, a bérkocsi a Grand 
Hotel felé gördült, érzett Rita egy kis szivszo-
rongás félét. Talán tíz éve volt már annak, 
hogy ő nagynénjét, Denneburg bárónét utol¬ 
jára látta. Akkoriban pedig igen kedvezőtlen 
benyomást tett reája. Tizenhat évének kegyet¬ 
len éles szemeivel rögtön feltűnt neki, hogy a. 
hervadt, arczú nagynéni lázasan kapaszkodik 
tovatűnő fiatalságához. 

A báróné férje halála után beteg lett — bá¬ 
natában, a mint ő szemeit ég felé fordítva és-
sóhajtozva mondani szokta. Kotnyeles komor-
nája azonban helyreigazította a történelmi igaz¬ 
ságot, elárulva Ritának, hogy a bánatos özvegy 
félévvel férje halála után — mely félévet a le-
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hető legvigabban töltötte, — romlott pástéto-
mot evett. Az erre bekövetkezett húsmérgezés 
folytán súlyosan megbetegedett. Ezen betegség 
a formás, rózsás arczú asszonyról leszedte a 
formákat és a rózsákat. Flóra néni sovány lett 
és arcza fakó szint kapott. Az amúgy is fiatal¬ 
ságának legvégső határain levő nőből öreg aSz-
szony lett. Ez mérhetlenül búsította őt. 

Ekkor kezdte meg szakadatlan vándorlását 
szanatóriumból szanatóriumba. 

Abban a hitben élt ugyanis, hogy ha el¬ 
veszti gyomorbaját, akkor visszanyeri a for¬ 
máit. A visszanyert formákkal pedig, azt hitte, 
hogy visszatér az ifjúság is. Nem gondolta meg 
a jó báróné, hogy már tíz-tizenöt éve utazik a 
fiatalság nyomában, mely azalatt végleg elszö¬ 
kött előle. Gyomorbaja pedig nem javult s ez¬ 
által az óhajtott kilókból legfeljebb dekákat 
tudott visszaszerezni. Ennélfogva kedélyhangu¬ 
lata is mindig keserűbb lett. 

Mindezekre visszaemlékezve, Ritát fokozódó 
nyugtalanság fogta el, midőn a bérkocsi meg¬ 
állt a Grand-Hotel portáléja előtt, s a hajlongó 
portás, ajtónyitogató, liftes, stb. a kiszálló höl¬ 
gyek segítségére nyüzsögni kezdtek a kocsiajtó 
körül. 

- Denneburg bárónó? 
- Első emelet 45. 

A fürge Delmárné, meg sem várva a liftest, 
oly gyorsan feltipegett a lépcsőn, hogy Rita 
alig tudta elérni. Kopogására a 45-ös ajtó mö¬ 
gül egy hosszan elnyújtott «Entréééz» felelt. 

A mint benyitottak, egy túlkarcsú, hosszú 
uszályos, fodros, elegáns pongyolába öltözött 
alak repült Delmárné nyakába. 

- Grüss Dich Gott Lotterl! Da bist Du ja! 
Alsó bringst Du mir Eine ? 

Delmárné kissé félrelépett az ajtóból, úgy 
hogy a mögötte álló Rita láthatóvá lett. 

— Engedd meg, édes Flóra, hogy bemutas¬ 
sam neked unokahugodat, Zsarnay Gittát. 

— Aber Lotterl, gar só eine schöne hast' 
mir gebracht, — hadarta a báróné, fesztelenül 
vizsgálva Ritát lorgnonján keresztül. - - No, 
macht nichts Kinderl, — tette azután hozzá s 
barátságosan megveregette Rita arczát, a ki 
felhúzott szemöldökkel, lángpiros arczczal ha-
rapdálta ajkait. 

- Macht nichts, - - folytatta Denneburgné, 
észre sem véve, milyen kellemetlen hatást tesz 
Ritára, - - macht nichts. Remélem, nem lesz 
annyi bajom veled, mint azzal a meseszép an¬ 
gol társalkodónémmal volt. Örökké az udvarló-
kat kellett mellőle hessegetnem. Na meg azután 
te a niécem is vagy, az egészen más. A te ud¬ 
varlóidat el sem kell hessegetnem. Hahaha! 
S' war zu dumm die Gschicht' bis jetzt! Ha 
meg csúf társalkodónőm volt, akkor meg min¬ 
denki szaladt előlünk. Na, wir werden schon 
auskommen mit einander, nicht wahr Riterl? 

Be sem várva Rita válaszát, sebesen foly¬ 
tatta, mutatóújjával homlokát böködve: 

- Nein, de feledékeny is vagyok! Most em¬ 
lékszem csak, hogy mint amolyan éretlen kis 
kölyket, már láttalak is, nemde? Richtig, hisz 
olyasvalamit irt a Lotterl is a levelében. Akkor 
ugyan nem hittem volna, hogy ilyen szépség 
váljon belőled. Steh, auf ein Bisserl, Kind! 
Nagyszerű termet! És ezzel a szépséggel nem 
tudtál magadnak eddig herczeget fogni ? No, 
majd fogunk egyet együtt, hihihi! Eddig bizony 
nem igen volt reá alkalmad otthon. Was, Du 
armer Narr? 

Ritát roppant különösen érintette nagynénjé-
nek csodálatos modora. 

Flóra tant azon tiz-tizenkét év alatt, a mióta 
nem látta, az egyszerű falusi nemesasszonyból, 
a ki még férjét, a német származású quietált 
lovaskapitányt is meg tudta magyarosítani, -
most a hosszantartó örökös külföldi barango¬ 
lásai alalt, — amolyan igazi, három nyelven 
egyszerre beszélő internaczionális alak lett. 
Olyan, a ki otthonosan mozog minden hall¬ 
ban. Rengeteg routinnal köt új ismeretségeket 
s ejt el régiebbeket. A kit a vele ritkán érint¬ 
kezők kellemesnek, közelebbi ismerősei szeszé¬ 
lyesnek és megbízhatatlannak, rokonai pedig 
egyenesen rettenetesnek találnak. 

Rita rövid idő alatt megváltoztatta eleinte 
nem igen kedvezően alakult ítéletét. Hamaro¬ 
san megszokta Flóra néni furcsa beszédmodo¬ 
rát s elég kellemesnek, sőt — elég mulatságos 
rosznyelvűsködése révén, - - szellemesnek is 
tartotta őt. 

Fülle fölvétete. 
Ifj. Prokopp Sándor, a céllövészet első magyar 

világbajnoka. 

Azon néhány nap ugyanis, a melyet Del¬ 
márné még velők töltött Bécsben, annyira fel¬ 
villanyozta és szórakoztatta Flóra tantot, hogy 
szinte elfelejtette gyomorbaját és azzal együtt 
az évek óta hajszolt kilókat. 

Jártak együtt színházba, hangversenyre és 
az idő pompásan telt el. 

Flóra néni jókedvét emelte az a körülmény 
is, hogy néhány ismerős úriember, a ki más¬ 
kor csak udvariasan és jó távolból köszönt, 
most egyszerre Rita feltűnő szépsége által von-
zottan, siettek a bárónéval a régi ismeretséget 
felújítani s csatlakoztak a társasághoz. 

A báróné mindjobban gratulált magának 
azon ötlethez, hogy csinos unokahugát magá¬ 
hoz vette. 

Örömét lelte a szép leányban s még szebb¬ 
nek akarta látni. Gyermekes kíváncsisággal 
szedegette széjjel Ritának, bár kiváló Ízléssel, 
de igen csekély összegből s ennélfogva igen 
olcsó anyagból összeállított garderobeját. 

- Hast ja einen recht guten Geschmack 
Herzerl, — jelentette ki végre a befejezett in-
spekczió után. — De ezek a ruhácskák hama¬ 
rosan elviselteknek fognak látszani, mert csupa 
olcsó szövetből vannak. Werden bald só matté 
Gouvernantenfetzerln werden. Mein schönes 
Riterl müss schöne Kleiderln habén. 

Még aznap felkerekedett Ritával s összejárta 
vele az előkelő divatszalonokat és árúházakat. 
Olyan örömmel, mintha bábut öltöztetne, fel¬ 
díszítette és kistaffirozta mindennel, a mi szép 
új és divatos. Delmárné józan tanácsainak si¬ 
került meggátolni a bárónét abban, hogy vá¬ 
lasztása ne essék túl exczentrikus dolgokra. 

E közben elmúlt az a hat-nyolcz nap, me¬ 
lyet Delmárné bécsi tartózkodására szánt. Flóra 
néni utolsó nap meghűlt s így Rita csak egye¬ 
dül kísérte ki Delmárnét a vasúthoz. 

- Hát csak türelem, édes gyermekem, és 
nem kell a bátorságot mindjárt elveszíteni, -
intette Delmárné Ritát, mikor együtt sétáltak 
a perronon, várva a vonatot. 

Rita meglepetve tekintett nagynénjére. 
— De Lotti néni, semmi okom sincsen arra, 

hogy a bátorságomat elveszítsem, sőt még tü¬ 
relemre sem igen van szükségem. Én azt hi¬ 
szem, roszúl Ítéltem meg Flóri néni t . . . 

— Jól van, jól van fiam. Flórának most ép 
igen jó napjai voltak. De várj csak, majd meg¬ 
ismerkedsz még az ellenkező hangulataival is. 
No ne ijedj meg. Én ezt nem azért mondom, 
hogy elkedvetlenítselek, hanem hogy előkészít¬ 
selek. Ha ügyesen fogsz bozzá és alkalmazko-
dol, talán ki tudsz majd vele jönni, de figyel¬ 
meztetlek, nem lesz könnyű dolog. 

Rita melegen elbúcsúzott Delmárnétól. Szinte 
elszorult a szive, midőn a kedves arczot a 
kupéablak mögött mosolyogni látta s annak 
vonásai a vonat indulásánál lassanként elmo¬ 
sódtak s végre már csak a tovasiető kocsisor 
látszott a fölötte elhúzódó füstoszloppal. 

Kissé lehangoltan tért vissza a szállodába s 
mindjárt alkalma is volt meggyőződni arról, 

hogy Delmárnénak igaza volt. Flóra néni tény¬ 
leg még sokkal kiállhatatlanabb tudott lenni, 
mint a milyen kedvesnek mutatkozott, ha jó 
kedve volt. 

A mint a szobába lépett, Flóra néni panasz1 

kodni kezdett: 
- Ach Gott, Riterl, miért jösz ilyen későn? 
- Egyenesen hazajöttem Flóra néni, de hát 

persze villamoson, a kocsit elbocsátottam. 
- Na ja, értem, nem nagyon siettél haza, 

egy beteg nagynéni nem valami vonzó, nemde? 
- De Flóra tant, hiszen az csak természe¬ 

tes, hogy Lotti tantot a vasútra kisértem! 
Egyébként most parancsolj velem. Talán fel¬ 
olvassak neked? Van a szobámban egy igen 
mulatságos kötet Gyp. Elhozom, jó? 

Flóra néni bágyadtán bóUntott. Rita elhozta 
a könyvet s leülve nagynénje chaiselongueja 
mellé, olvasni kezdett. De a szeszélyes asszony 
nyugtalanul hánykolódott s erőltetett köhécse-
léssel minduntalan félbeszakította Ritát. Aztán 
hol vizet kívánt, hol a malátabonbonjait keres¬ 
tette vele, melyekről egészen jól tudta, hogy a 
párnája alatt vannak, stb. 

Egyszerre meg csak azzal állt elő, hogy 
ugyan miért olvas néki Rita könyvből, mikor 
pedig a mai lapokat sem birta még átnézni. 

Rita szó nélkül félretette a könyvet s a lapo¬ 
kat vette elő. Magában azonban belátta, hogy 
Delmárné utolsó intése nem volt fölösleges. 

Flóra néni hangulata a következő napokon 
nem javult. Türelem, rengeteg türelem kellett 
ahhoz, hogy az ember Flóra nénivel kijöjjön. 
Az üresfejü asszonyok azon fajtájához tarto¬ 
zott, a kik szeretnek szórakozásból veszekedni 
s utána körülményes kimagyarázások kíséreté¬ 
ben kibékülni. Az így keletkezett apró emó-
cziók pótolták nála a komolyabb lelki táplá¬ 
lékot. 

Rita, a ki anyjának, a nagy műveltségű és 
eleven észjárású asszonynak — állandó társa¬ 
ságához volt szokva, fokozódó ijedtséggel győ¬ 
ződött meg mindennap jobban Denneburgné 
roppant lelki ürességéről, az ezzel járó renge¬ 
teg önzésről és gyerekes hiúságról. Denne¬ 
burgné, mint minden üres és jelentéktelen em¬ 
ber, igen szeretett sajátmagáról beszélni. Eita 
sokszor mosolyogva emlékezett meg anyjának,' 
azon állításáról, hogy ha egy asszony egy ne¬ 
gyedóra alatt háromnál többször ejti ki azt a 
szót, hogy én, arról bátran be lehet diagnoszti¬ 
zálni, hogy ostoba. Nos, Denneburgné képes 
volt öt perez alatt tízszer is azt mondani, hogy 
én és én. Órákig tudott tárgyaim körmeiről, 
hajáról, fogairól, stb. 

Mielőtt sétálni ment, legalább is öt kalapot 
tett fel, a míg egynél megállapodott. Örökké 
Rita tanácsát kérte ki. 

«Scbau Bitteri, ugy-e ma kissé halovány 
vagyok ehhez a zöld kalaphoz. Ez a barna meg 
nagyon beárnyékol. Venném az ibolya toquel, 
de az meg ma nem állana jól, mert az idő egy 
kicsit nedves és nekem olyan különös hajam 
van, hogy az mindjárt megérzi az időjárást. 
Sehogy sem fog rajta a vas. Látod, hogy 
áll?» stb. 

Nagynénje üres fecsegésén kívül még volt 
valami, a mit csak igen nehezen tudott Rita 
megszokni. Szabadságának a korlátozását. 
Ő ugyanis huszadik évétől kezdve túltette ma¬ 
gát azon az előítéleten, hogy jó társaságból 
való fiatal leány nem járhat egyedül az utczán. 

Felhasználta egyszer anyjának egy hosszabb 
influenzáját, hogy eleinte csak sub titulo apró 
komissiók, egyedül járjon. Később meg anyját 
kímélendő, látogatásokat is egyedül tett s így 
lassanként rászoktatta az eleinte erősen tilta¬ 
kozó Zsarnaynét, hogy önállóan jött-ment tet¬ 
szése szerint. 

Zsarnayné később annál is inkább beleegye¬ 
zett ebbe, mert ízlésük és hajlamaik tulajdon¬ 
képen erősen különböztek s ennélfogva ha 
együtt jártak, az egyiknek mindig konczesszió-
kat kellett tennie a másiknak. 

Zsarnayné, ha komissiói voltak, szeretett 
kora délelőtt elsietni s irtózott holmi korzózás¬ 
sal egybekötött divatos shoppingtól. Rita ellen¬ 
ben legszívesebben így osztotta be idejét. 

Zsarnayné nagy örömét lelte felolvasások¬ 
ban, még a szárazabb tárgyúakban is. Rita el¬ 
eljárt egyszer-másszor, de mégis csak iukább 
ismerősei körét kultiválta. 

(Folytatása következik.) 
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•f i AZ ÚJRA ÉPÜLŐ KECSKEMÉT. 

\ 
A REF. COLLEGIUM ÉPÜLŐ PALOTÁJA. 

Kecskemét város ősi építkezése már nem' 
felelt meg a mai kor Ízlésének és az emelkedő 
forgalomnak, minek következtében új város¬ 
szabályozási terv készült és ez alapon régi 
városrészekben új utczák nyittattak és a sza¬ 
bályozással a központi piacztér iá nagymérvben 
bővíttetett. 

Ez a nagyobb arányú szabályozás maga 
után vonta azt, hogy újabb monumentális jel¬ 
legű épületek keletkeztek, mely építkezéseknél 
a hatóság nagy súlyt helyezett arra, hogy 
azokban a magyar építő művészet legújabb 
irányai jellegzetes kifejezést nyerjenek ; mely 
iránynak legelső képviselője Lechner Ödön, a 
ki munkáját Kecskeméten az új városháza 
építésével kezdte meg, s ez idő szerint szin¬ 
tén Kecskeméten folytatja a Rákóczi-emlék¬ 
kel összekapcsolt vízvezetéki torony, valamint 
a legközelebb létesítendő városi múzeum és 
könyvtár építésével. 

A város piacztere még húsz évvel ezelőtt 
annyira össze volt zsúfolva rendetlen fekvésű, 
legnagyobb részben még vályogból épült ősi 
házakkal, hogy nemcsak szépészeti szempont¬ 
ból volt méltán kifogásolható, de nem is fe¬ 
lelt meg azoknak a rendkívüli fontosságú 
gazdasági igényeknek, a melyeket Kecskemét 
városnak különösen nagyarányú gyümölcs-
piacza megkövetelt. 

Egész telektömbök sajátíttattak ki, új ha¬ 
tárvonalak állapíttattak meg, s az így kelet¬ 
kezelt most már új, nagy piacztér képe a 
református főiskola új épületének elkészülté¬ 
vel teljesen kialakult, és a térnek a terve¬ 
zett befásítással való teljes rendezése és a ker¬ 
tek kiképzése által jövő évre már teljesen be 
lesz fejezve. 

A nagy piacztérnek szabályos négyszögben 
való kiépítését a református templom akadá¬ 
lyozta, de a templom fentartásához a város 
ragaszkodik, mert az a legrégibb magyarországi 
református templomok egyike, a mely még a 
török uralom ideje alatt a konstantinápolyi 
sejk ül izlám engedélye alapján épült. E temp¬ 
lom délnyugati oldalán van az Árpádok alatt 
épült Barátok temploma, a mely szintén kul-
turhistóriai nevezetességü épület és a két temp¬ 
lom hátterében emelkedik ki az impozáns 
városháza, a mely a térnek ama részén ural¬ 
kodik. 

A tér északnyugati oldalán, a nagytemp¬ 

lom átellenében épültek a katholikus egy¬ 
ház és a népbank új palotái; az előbbit Grün-
wald és Bornemissza freskói díszítik. Ezek 
után következik a kecskeméti takarékpénztár¬ 
nak Lechner és Pártos által tervezett palotája 
és a vonalat bezárja az evangélikus egyháznak 
átjáró bazár-épülete. 

A térnek délkeleti oldalát a már előbb em¬ 
lített templomokon kivül a református egyház 
új főiskolája ékesíti, melynek egyik részében 
az egész modernül berendezett gimnázium, a 
másik részében pedig a jogakadémia talál új 
otthonra. 

A város és hatóságokon kivül az egyesüle¬ 
tek is törekedtek arra, hogy újabb igényeiknek 

megfelelő nagyobb épületeket emelhessenek, 
így a Széchenyi-téren, a mely ez idő szerint 
a gyümölcspiacz, kiemelkedik az Iparosok Ott¬ 
hona, az oá méter szóles Rákóczi-út piaczi torko¬ 
latának egyik sarkán van a Kereskedelmi Ka¬ 
szinó, melynek tervezője a Zsolnay által készi-
tett majolikáknak dúsabb alkalmazása által 
iparkodott nagyobb hatást elérni, s melynek 
szépsége fölött eltérők ugyan a nézetek, de 
művészet-fejlődési szempontból mindig egyik 
legérdekesebb háza lesz a városnak. Ezzel 
szomszédos egy igen érdekes jellegű új palota, 
melyet az 1836-ban alapított Kecskeméti Ka¬ 
szinó Egyesület most építtetett s a melyiknek 
nemcsak külső kiképzése, de különösen belső 
díszítése a helybeli művésztelep tagjainak nagy 
ambiczióját képezte és művészi szempontból 
annyira sikerült, hogy annak megtekintése az 
idegennek első sorban ajánlatos. Ehhez köz¬ 
vetlen csatlakozik a Gazdasági Egyesület pa¬ 
lotája. Az útnak eme része a Leszámítoló 
Banknak és az izr. egyháznak átellenben levő 
épületei által már teljesen ki van képezve, 
míg a többi rész építkezési terveivel, kivéve 
az új törvényszéki palotát, a mely már föl¬ 
épült, most foglalkoznak. 

A földrengés rendkívül visszavetette az egyes 
tervek befejezését. A többek között a vízveze¬ 
ték kiépítése is e miatt akadt meg, mert meg¬ 
fontolandó volt, hogy a nagyarányú 5á méter 
magas víztorony, mely egyszersmind a Rákóczi 
lovasszobrának hozzáillesztésével mint Rákóczi¬ 
emlék fog szerepelni, mi módon építtessék, s 
így a már elkészített tervet át kellett alakítani, 
a mely tervezetet a követelményeknek megfe¬ 
lelő átalakítással Lechner Ödön most fejezett 
be, s a melynek kétségtelenül oly első rangú 
művészi hatása lesz, hogy az nemcsak a vá¬ 
rosnak, hanem az egész országnak egyik épí¬ 
tészeti nevezetességét fogja képezni. A torony¬ 
nak építéséhez most fognak hozzá. Az újabb 
építkezések közül még ligyelemre méltó az 
Osztrák-Magyar Banknak palotája és a Rima-
nóczy által tervezett honvéd lovaslaktanya. 
Végül felette érdekes az új művésztelep, a 
mely eddig nyolcz kiváló műizléssel tervezett 
épületet foglal magában, s a mely megérdemli, 
hogy azt egy más alkalommal részletesebben 
ismertessük. 

Kada Elek. 

A PlACZTÉR. Jelfy Gyula fölvételei 

1. Az egyesületi egyház bazárépülete. 2. A Népbank. — 3. A katholikus egyház palotája - - 4. Az Iparos Otthon. — 5. A Kereskedelmi Kaszinó. -
6. A Kecskéméti Kaszinó Egyesület. — 7. A 'Gazdasági Egyesület. — 8. Roskovics Ignácz festi a földrengés által megrongált nagytemplom mennyezet-képeit. 

KÉPEK AZ ÚJE&.ÉPÜLŐ KECSKEMÉTBŐL. - Jelfj Synla fSUitelei. 
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PÉTER DÉLUTÁNJA. 
ELBESZÉLÉS. IRTA KAFFKA MARGIT. 

Péter, a "háromnegyed hat» éves ember jó 
meleg bundácskában, füléig lehúzott szőrsü¬ 
veggel a fején, gombos kamásniban, ujjatlan 
keztyüben; ilyen jó kis eszkimósan lépett ki 
a földszinti lakásból, le a kapualjába, ki az 
utczára. 

Ebéd után volt, két óra körül, sütött a nap 
a hóra; borzasztó nagy fehérség és csendes-
ség volt e szélső, budai utczában, a hol nem 
jár villamos, kocsi is ritkán, - - a hol kisé-
retlen engedik, kergetik sétára a háromnegyed 
hat éves urakat. - - Eredj, eredj, szíjj egy kis 
jó levegőt; reggel óta szobában ténferegsz, Bik-
ficzem. Vagy egy óráig maradj is lenn; most 
Mari mosogat, anyu meg fáradt, alszik egyet! — 
Hát mendegélt Péter a havon, zsebredugott 
kézzel, tétován emelgetve szürkekamásnis, vas¬ 
kos lábacskáit; gurult szinte a havas szekér-
utón, a bolyhos süveggel a fején, mint egy 
kis barnaszürke, tömzsi gomba a fehérségben. 
Nem fázott, cseppet sem ; csak nem tudott mit 
csinálni. 

Semmit sem lehet csinálni ilyenkor, — tűnő¬ 
dött félig homályos gondolatokkal. — Egy 
gyerek sincs lenn a házból. Most mind ebé¬ 
delnek még, a kiknek él az apájuk és későn 
jön a hivatalból. A ki meg iskolás, az isko¬ 
lába ment. Csak vasárnap szoktak szánkózni 
a szemközti, puszta tér martján, meg hógu-
lyázni a bekerített mezőn, a hova majd nyá¬ 
ron új házat fognak csinálni téglából. Most 
nincs semmi, már az ebédeiés is meg volt. Dé¬ 
lig legalább lehet várni anyut, ki-kiszaladni 
elébe és fogadni Marival egy krajczárba, hogy 
most jön ; és lehet zsarolni Marit, hogy tíz¬ 
órást adjon, meg hogy palacsintát főzzön 
ebédre. De most már nincs mire várni és 
minden milyen borzasztó fehér, - - a háztel-
ken túl kis czifra házak sorban, a mikben 
csak nyáron laknak lakók — és azontúl he¬ 
gyek látszanak hóval. Csak puszta hóbul is 
lehetne vajon hegyet csinálni ? Csakhogy elol¬ 
vadna ! Az a hegy nem ér a felhőig, csak úgy 
látszik, - - azt már mondta anyu. Ha az em¬ 
ber a felhőkig menne léghajón és felnyujtaná 
a kezét; mibe nyújtaná ? Mert a levegő nem 
tart tovább, mint úgy a felhőkig, ezt is 
mondta. . 

Egészen elfelejtkezett magáról, — már a kis 
czukrászda előtt volt és a szokás gépiességével 
állt meg a kirakat előtt. Fánkok voltak ott és 
csokoládés sütemények, de ezek nem érdekel¬ 
ték, mert tudta, hogy öt krajczár egy darab. 
Ennyije sose lesz, mert a perselyből nem sza¬ 
bad kivenni édességre. Ha meg az asztalnál 
kap az ember ilyesmit úgy rendesen, a tész-
tás tálból és ott kell megenni, de csak ha a 
főzelékkel elkészült; - - az mégse olyan. De 
hátrább a papirczifrás torták mögött krajczá-
ros sütemények is vannak, kis habpereczek, 
mandulás golyók, csokoládé-szivarok. «Erős 
czukrot» milyen rég nem vett már, a mi olyan 
furcsa hideget csinál az ember szájában. -
Ha ma kért volna anyutól, biztosan kapott 
volna, csakhogy több kedvvel menjen a leve¬ 
gőre; de hát nem kért, elfelejtette. 

Hátraijedt ebben a perczben ; valaki nagyot 
kurjantott mögötte és lekapta a fejéről a sü¬ 
veget. Ráismert, az a gonosz csirkefogó 
volt, a mozis fia a másik utczából, a ki min¬ 
dig csúfolni szokta őt. - - Hi-hú ! - - kiáltotta, 
feldobta magasra a sipkát, mikor visszaesett' 
meghempergette az aszfalt száraz, fagyos po¬ 
rában, - - aztán visszanyomta a dühösen si-
valkodó kisgyerek fejébe és kaczagva elszaladt. 

Te, te piszkos, nyomorult! Te nagy 
kamasz, te utálatos ! - - toporzékolt acsarkodó 
pulykaméreggel a kicsi utána. Hirtelen vad 
elkeseredés fogta el és heves méltatlankodás, 
bőgött tehetetlenül, keservesen és nagy köny-
nyek csurogtak végig a hidegtől rózsás, friss 
kepén. A nagy fiú visszafordult szaladtában 
és csufolkodva ugrált; akkor benézett a boltba 
és látta, hogy az üvegajtón át a czukrászné 
meg a segéd is nézik és kaczagják őt. Nagyon 
elszégyelte magát, nyomban elhallgatott, hátat 

fordított a boltnak és szőrkeztyüs ökleivel 
nyomkodta le a könnyeit, a míg tovább ment. 

Ha most elpanaszolhatná anyunak és az 
megölelné, simogatva, vigasztalva szidná azt 
a komisz kutyát, a ki ilyet csinált, — a földre 
gyűrte az ő szép, új sapkáját, mikor ő nem 
is bántotta, hozzá se szólt. Végtelenül vágyó¬ 
dott e pillanatban anyu után, de tudta, hogy 
nem mehet fel a lakásba egy darab ideig még. 
• Látod, milyen rossz vagy» mondaná 
anya, - - most szunnyad el egy piczit szegény 
anyád és már felvered, csapod az ajtót ?» — 
Lenn kell maradnia még! 

Vagy tiz lépést tett és már elfeledte a si-
rást és a mozis komisz fiát, csak valami ne¬ 
héz levertség, kielégületlenség maradt benne, 
a miről maga sem tudott egészen. Megint ban¬ 
dukolt lassan, magánosán és a szájával ját¬ 
szott, pukkantgatott szórakozott unalommal. 
Csak a sarki trafikig szabad mennie ilyenkor, 
tudta ezt; és messzibbre nem is mert volna 
hazulról. Már a pék ajtajában volt, a hová a 
sütni való kenyeret szokta hozni Mari és ilyen¬ 
kor magával viszi őt is. 

A pék boltja pincze volt és a soktáblás, 
reczésüvegű ablak derekáig se ért Péternek a 
földtől. Megpróbált bekukucskálni rajta, de 
semmit se látott a homályos üvegen. Hát csak 
állt ott! Most visszamenjen megint ugyanazon 
az utón? A czipője orrával halkan, egyhan¬ 
gúan ütögetni kezdte a vasrácsos ablaktáblát. 

- Mit csinál, fiatalúr, ne dörömböljön! — 
szólt oda a pékinas futtában - - aztán befor¬ 
dult a boltba a nagy kifliskosárral. 

Most már érdekelni kezdte Pétert a dolog. 
Azért is dörömböl nekik! Az bizonyosan jó 
erősen hallik odabenn a boltban. Várt egy 
kicsit, - meg újra rúgott, kísérletező izga¬ 
lommal, feléledt kedvvel. Egyszer csak nyílt az 
ajtó, kilépett a küszöbön a nagy, kövér pék, 
mérges, piros képével; bő fehér melleskötőben. 

Elmenjen onnét mindjárt, ebadta! Mi 
dolga a más ablakjával, nézze meg az ember! 
Még beveri! Elkotródjék, annyit mondok! 

Becsapta a boltajtót maga után és Péter 
tétován és meglepetten hátrált egy lépést. Egy¬ 
szer látta ezt a nagy, mérges péket, - - mikor 
kenyérért jártak Marival, hogy egy teli 
tepsi összeégetett zsemlyét hajított neki úgy 
forrón, mindenestül az inas fejének; szerencse, 
hogy el ugrott. «Ilyen indulatos az én fér¬ 
jem!)) - - mondta akkor suttogva, de önérzet¬ 
tel a péknó Marinak. 

A Péter szive valahogy gyorsabban vert; 
már nem unta magát. «Mi lenne, mi lenne, -
lüktetett benne a kérdés, - - ha még egyszer 
próbálnám!» És megpróbálta egyszer, még egy¬ 
szer, aztán egy hosszú pillanatig visszaszorí¬ 
tott lélekzettel várt és újra nekirugott, teljes 
erejéből, valami oktalan, tragikus, játékos és 
halálos elszántsággal. Az üvegtábla darabjai 
csörögve hulltak szét az aszfalton. 

Péter be sem várta. Megfordult és kétség¬ 
beesett, vak iramodással, bukdácsoló futással 
szaladt hazáig. A riadt, visongó sírása vissz¬ 
hangot vert a bérház szűk udvarán s a csengő 
rémült csengéssel zizzenve verte fel a szuny-
nyadó lakás csendjét, a hogy küzködve, ágas¬ 
kodva nyúlt fel hozzá a fagyos, reszketeg 
kicsi kéz. 

- JaJ» jaj anyácskám, ne haragudjon, jaj ! 
Az anyjához rohant és esdekelve ölelte át 

a térdét, a gyengéknek azzal a panaszos, ijedt 
és kényszerű alázatával, a gyerekfélelemmel, a 
mely előtt minden felnőttnek szégyenkeznie kell 
a bensejében. 

- Mari . . . jöjjön már ! Mi történt ? Ki 
kergette ezt a gyereket ? . . Mit csináltál, . . . 
fiam, . . . oh, hát beszélj már! 

- Jaj, nem merem, anyukám ! - - És bujt 
görcsös, ösztönös, védelmet kereső mozdulat¬ 
tal furakodva anyja ruhája ránczai közé. — 
Beverte az ablakot akarattal, a gazdám figyel¬ 
meztette, igen, nézze csak meg, nézze meg! — 
lelkendezett felvillanyozottan, szinte az öröm 
hangján odakinn a kis pösze pékinas hangja. — 

Borzasztó, no de ilyet! - - izgult fel Mari is 
hálásan a szokatlan szenzáczión. Kinn a ház 
előtt valóban kis csődület volt már és az 
utczabeliek egy-ketteje bekiváncsiskodott az 
udvarra is. A nyitvamaradt előszobaajtót ak¬ 
kor belökte nagy, vastag könyökével a kár¬ 
vallott ember és törtetett beljebb köszönés nél¬ 
kül, felemelt öklökkel és ordított recsegő, ittas 
hangján. 

— Eögtön fizessék meg, azt mondom! Sem¬ 
miházi, gonosz, nyavalyás kölyök ! Szántszán¬ 
dékkal ! . . Figyelmeztettem! így nevelik az 
ilyen «úri» férget, phi, azt hiszi, neki szabad ! 
Eégen vót, más világot élünk «nagysága,» 
nem lehet belerugdosni a dolgos ember hol¬ 
mijába ; a komisz, soh'se lesz belőle jóféle, 
tömlöczbe pusztul az ilyen, mire felnő. Gyuj-
togató lesz, betörő . . . 

- Mit beszél ? . . Elhallgasson ! . . 
Én hallgassak ? Még kezet csókoljak 

tán a drága urfinak ? De'iszen ! Letöröm azt a 
kamáslis lábát, csak kezembe kerítsem egy¬ 
szer ! A kutya istenit még a fajtájának is, 
merre van ? 

A Péter anyja a szobakilincset fogta, a 
melyik mögé belökte a gyereket hirtelen és 
minden erejét igénybevéve, az intelligensebb 
fél biztos ösztönével fordult a legjobb fegyver¬ 
hez, a nyugalomhoz. 

- Kérem, egészen nyugodt lehet. Az abla¬ 
kosért átmegy Mari, a számlát küldje fel hoz¬ 
zám. Itt pedig ne kiabáljon. A gyerekemet 
majd én büntetem meg, magának a vélemé¬ 
nyére nem vagyok kíváncsi. Jónapot. 

Kicsit túlgyorsan surrant be mégis a szoba¬ 
ajtón és egy ügyes mozdulattal pillanat alatt 
megfordította belülről a kulcsot a zárban. 
A pálinkás, dühös ember lármája harsogott 
még odakinn s az udvaron a házicselédek, a vi-
cziné gyermekei a boltbeli inasok kicserélték 
a megjegyzéseiket. «Jó anyának nincs rossz 
gyereke!» «Szigorúan kell nevelni a fiúgyere¬ 
ket, nem kímélni a pálczát tőle. De ezt csak 
kényeztetik!* — vélekedett a levélhordóné, a 
kinek három kis mostohalánya volt. «Egy-fi — 
ebfi! Nem hiába mondják mifelénk !» - - szel-
lemeskedett valaki. Mari cseléd, bár tétován, 
helybenhagyta, folytatta is: «Nagyon pajkos, 
bizony, . . . borzasztó!» 

Az asszony odabenn felizgatva, sápadtan tá¬ 
maszkodott az ajtónak. Álmából ébredt a zajra; 
rá se ért még megítélni hirtelen az egész do¬ 
log jelentőségét. A szokott undor töltötte el 
egyszerre az alacsonyrendű emberek közönsé-
gességével szemben és érezte zárkózott élete 
átkát, magánya kiszolgáltatottságát és hogy 
csak egy asszony. . . . Hiába! . . . 

A kis bűnös előtte állt, reszketve, de könny-
telenül. Az üldöztetés, a halálfélelem szenzá-
cziója után hirtelen kábulat, a biztonság le-
thargiája szállottá meg ; morczos szemekkel me¬ 
redt maga elé. «Mint egy gonosztevő !» — nyi¬ 
lait az anyja szivébe az oktalan rémület. 

Kézen fogta, átvezette némán az előszobán, 
be az éléskamra-zugba. Egy felborított kosárra 
ültette: - - Itt maradsz ! - - mondta halkan, 
rázárta az ajtót és bement. 

Visszadőlt a divánra, mert n lábai reszket¬ 
tek. Oh, hogy üldözte az egész utcza, a buta 
csőcselék egy rongyos ablakért az ő kis jószá¬ 
gát ! Tömegpsziché, . . . eh, ostobaság ! í)e tu-
tulajdonkép hogy is volt, miért tette? Csak 
próbálgatta, igen; - «mi lenne, mi lenne, ha 
megtenném ? - - így. Úgy értette egyszerre . . • 
és ijedten érezte meg saját lényében, múltjá¬ 
ban is a sorsot-próbáló, veszélyt-kisértő, ha-
zárdos, veszedelmes játékösztönnek gyökerét. 
De őt az _asszonyélet korlátai óvták, hanem 
a fia . . . És valami nagy, nagy cselekedet¬ 
nek, vagy bűnnek is kell-e valaha na¬ 
gyobb, vagy más indító, mint egy ilyen: 
«Mi lenne, ha!» . . . És mit csinál ebben a 
perczben, mit érez ? Aggasztó csend odakinn! 
Máskor, ha becsukják, sivalkodik, dörömböl és 
kér. De kell, hogy megemlékezzék egy ilyen 
dologról! Hátha igazuk van, hogy csakugyan 

elkényezteti? Hát ne vélhet-e jól férfigyermeket 
asszony egymaga? Most ijedt rá, hogy tulaj¬ 
donképen nem ismeri. Mit érez ebben a percz¬ 
ben ? . . . 

- Mari kérem, nyisson be a kamrába, de 
csak úgyi nézze meg, hogy mit csinál! 

Perez múlva tapogott vissza a leány. 
- Csendesen ül, meg se mozdul, nem sir. 

Nagyon meg van ijedve, nagysága ! - - mondta 
már-már részvétre enyhültén, kis lelkifurda¬ 
lással az elpártolásért. 

— Meg is hűlhet ott. Már van tiz percze !. . . 
Vigye be kérem a másik szobába, majd be¬ 
zárom kulcscsal ezt az ajtót; mondja neki, 
hogy nem jöhet be hozzám, mert beteg lettem 
az ő rosszasága miatt. 

. . . Péter a gyengén fűtött vendégszobában 
ült, a nagy ablakok hideg, fehér derűjében ; 
hallotta, hogy ketyeg a piczi óra és szörnyű, 
részvétlen, idegen csend volt körülte. Szoron¬ 
gató, kegyetlen csend, mintha őróla elfelejtke¬ 
zett volna minden; . . . és valami kimondha¬ 
tatlan teher, rettentőn súlyos bűntudat nehe¬ 
zült a kis lelkére, fojtotta, tompa kábultságba 
ejtette. Összegörnyedve ült, nem gondolt sem¬ 
mire, csak érezte, hogy nagyon rossz neki 
most, hogy valahová menekülni kéne. Anyu¬ 
hoz ! Minden bajban csak hozzá! . . . Csak¬ 
hogy anyu odabenn . . . 

Hirtelen ütött belé a rémület, az ajtóhoz 
rohant, nekiesett kétségbeeső, könyörgő sí¬ 
rással. 

- Anyám, drága anyám, ne haljon meg. 
Jajjaj, ne haljon meg, jó leszek, soha több¬ 
ször, jaj ! 

Az ajtó megnyílt a váratlanul heves könyör-
gésre, anyu ijedt volt, meglepett és legszíve¬ 
sebben vele sirt volna már; de komor nehez-
telést mutatott az arcza és szigorúan, szomo¬ 
rúan mondta : 

- Ülj oda a kis székre és ne beszélj hoz¬ 
zám ! Nagyon beteg vagyok ! 

Betemette arczát a divánpárnába és nem 
mozdult. Oh, Istenem ! Nem is mozdul, vajon 
meg fog-e halni most, vajon soh'se fog már 
szólni hozzá ? A kis fiához ? De ezt nem lehet 
elbírni, nem lehet. 'Úgy érezte Péter, hogy 
megszakad a szive. 

Odarohant, ráborult, a haját csókolgatta s 
a vállán a ruhát; és keit, fogadkozott csengő, 
édes odaadással; forró, gyermeki bittel és 
alázattal. «0h, már elég, már elviselhetetlen ! 
Már meg van büntetve eléggé!» alkudozott 
magával az anyja. Végre felemelte a fejét, 
arczába nézett nagyon komolyan és megfogta 
a kezét. 

- Hát mondd, tudod-e te, hogy ez most 
valami nagy dolog, a mit csináltál ? . . . 

A gyerek egyszerre megnyugodva nézte 
vissza és értelmes szemén élénk tűnődés lát¬ 
szott. 

- Mond meg most őszintén ; gondolkozz ! 
Érzed, hogy ez nagy dolog ? 

- Nem ! — mondta akkor a gyerek manier 
nélküli, hirtelen, drága őszinteséggel és a 
szeme kerekre nyilt, egyszerűen, tisztán. 

- Péter . . . a ki a más holmiját bántja 
az rósz ember és . . . az ember nem csinál¬ 
hatja meg minden perczben azt, a mi eszébe 
jut, hogy jó volna. Mert abból borzasztó rósz 
dolgok lesznek ; ilyenek, mint ez. Az én fia¬ 
mat az utczán kergették, mint egy gonoszte¬ 
vőt, Péter, szeretnék meghalni a szégyentől ! 
És idejött veszekedni az a csúnya ember, rá¬ 
rontott szegény anyádra és te voltál az oka !. . 

— Anyám . . . ugy-e szeret ? Szeret ? 
- Én nem tudok ma úgy nézni rád, mintha 

semmi sem történt volna. Nem tehetek róla, 
ehhez idő kell. 

- Mikor fog megint szeretni, mondja ? 
Nem tudom. Majd ha megint nagyon 

rendes és jó leszel, sokáig jó. 
Ha lámpagyujtás lesz, akkor ? . . Vagy 

holnap, mondja ? 
- Nem tudom. Csak igyekezz jó lenni. . . 

Mari hozta a kávét, kiosztották, a pirítósra 
vajat kentek ; a lámpa is kigyúlt a korai al-
konyatban. De minden feszült volt még a ki¬ 
tartó nehezteléstől, anyu kurtán felelt a kér¬ 
désekre, nem avatkozott a játékba. És a leg-
bántóbb volt a Mari kíváncsi és kárörvendő 
tekintete, mely egyre azt mondta : - - Ugy-e, 
nrii, most megjárta! Mindig mondom, hogy 

jó legyen, ugy-e ? • - Péter elfordította az 
arczát. 

- Anyám! — ujongott fel egyszerre meg¬ 
feledkezett örömmel. A kredenczben körtebefőtt 
is van. Azt mondta, hogy uzsonnára megesz-
szük ! . . . 

- Nem fiam, ma nem! 
- Miért? 
- Mert ma olyan ablakbeverösdi nap van. 

Péter elhallgatott. Szontyolodva húzta ma¬ 
gát a karszék sarkába. Perczek múlva, egészen 
halkan motyogta maga elé. 

- Hát ha már rósz vagyok is, azért egy 
kis befőttet nem ehetek már ? . . . 

Leverten fogott valami őgyelgő, csendes já¬ 
tékba, czéltalanul babrált egy hajdani játék-
lokomo'tiv, szétszedett csavarjaival meg egy da¬ 
rab spárgával. Az anyja olvasott, multak a 
súlyos csendü, télesti órák. 

Itt van a pékinas az ablakossal) nagy¬ 
ságám, — negyvenöt krajczárt kér! - - nyitott 
be Mari halkan. 

- Adja a pénztárczám ! 
— Na, • érdemes volt ezért akkora der-

dendócziát csinálni! . . . mormogta engeszte¬ 
lőn a leány, de az asszonya csitítva intett a 
gyerek felé. 

- Most pedig, Péter, hozd elő a perselye¬ 
det! --•- mondta, mikor a cseléd kiment. 

- Miért? 
- Fel kell törni, hogy megfizessük az ab¬ 

lakot, a mit bevertél. 
Anyám !. . . Oh, kérem szépen, kérem 

szépen, . . . ne törjük fel. 
Fel kell törni, Péter. Anyádnak nincs 

annyi pénze, hogy ilyenekre is teljen. Akkor 
holnap nem vehetünk szenet, tejbegrizt, kávéba 
való cznkrot. A ki kárt csinál, megfizeti. 

- Anyám . . . ne ! . . . Ne törje, . . . az én 
szép perselyemet. Az én aranyos disznócská-
mat, nem, nem, szépen kérem! . . . 

- Cs-ssst! . . . Hát jó, ha ki tudod venni 
úgy mind, a mi benne van, én nem bánom. 
Itt a papirvágó. próbálgasd, — így ! És rázzad! 

- Jaj, nem akar! 
- Hja, azt sokáig kell, türelmesen, - - így 

ni! . . . No nézd, egy már kinn van. Csak 
próbáld ! 

Csörögtek a kicsi fillérek, vergődött az ara¬ 
nyozott cserépdisznó, ez olcsóka, bús, parányi 
szimbóluma az élet Szörnyetegének, fénylő, 
duzzadt hasa meg-megvillogott a lámpafény 
előtt. Néha pottyant egy-egy barnavörös kis 
pénzkarika és potyogtak a fényes, nagy gye¬ 
rek-könnyek ; egy fillér, egy könny; mindig 
így! . . . Aztán halkabban, piszmogó neszelés¬ 
sel, aztán elmaradozva, ernyedten a lehulló 
kicsi kezekben. És megint csend. . . . 

- Oh, Istenem, e la ludt! . . . Te kis drágám, 
szegényem ! Psszt, Mari, vigyázzunk csak, vegye 
le, húzzuk le a kabátkát! így, így, hamar a 
párnát! Szegény kis bolondom, milyen szép 
így! • • • 

- Kifáradt a sírásba, hogy szipog! Oh,.. . 
ni, nagyságám, mennyi fillért kikotort a kis 
disznóbul a lelkem! Minden vagyonát. 

- Az asszony egyenkint csörrentette vissza, 
helyretette, letörülte egy-két könnyét. A leány, 
is, a cseléd! Aztán köszönt, aludni ment, a 
lámpa elé ernyő került, a könyv betűi zavar¬ 
talan sorakoztak most már; s a kis ágy felől 
egyre ritkábban hallatszott az elszünt zokogás 
halk, fáradt felcsuklása. 

Csend ; magános éjszakai órák, betűk. A szel¬ 
lemi agyonfárasztás üdvös rendszere ; jó dolog 
ez, mindig beválik! Odaát halkan, érczesen 
ver a kis óra a parányi elefántcsont-torony 
ablakában. Oh, . . . már tizenegy! Mára elég! 
Lejjebb csavarja a lámpát, vetkőzni kezd. 

— Jaj! - - hangzik egyszerre az ágyacska 
felöl a rémálom ideges, görcsös sikolya. Jaj, 
anyám! 

— Drágám, mi az ? Ébredj csak, kicsim! 
Mi baj? 

— Jaj, anyám! Hol van? 
Itt, édes! Mit álmodtál, nyisd ki a kis 

szemed! No! 
- Hol van, jaj! 

— Istenem, ébredj hát! Ülj fel! Innál egy 
kis vizet? No! Nézz rám, én vagyok! 

Végre felrebbennek az álomsúly-lehúzta szem¬ 
pillák, végre értelem csillan a tétova riadás 
helyett. - - fényes, kerek öröm a kedves sze¬ 
mekben. És némán, ösztönösen, boldog kime¬ 

rüléssel veti magát az anyja nyakába, - - bő-
inges, meleg karjaival öleli, szorítja némán, 
odaforrva. 

- Drága kis fiam te, mindenem, hát persze, 
hogy szeretlek! Legjobban, igen ! Senkit job¬ 
ban. Nem, már nem haragszom, megigéred, 
hogy nem teszed máskor, úgy-e? Kedves, mit 
álmodtál ? No beszélj! Hogy nem tudtad, merre 
vagyok ? Itt, itt, vigyázok a fiamra ! Mindig. 

- Nem hal meg, úgy-e? 
Nem, ha csak lehet. Mig nagyra nem 

nősz ! Veled leszek. 
- És nem megy férjhez? 

Dehogy, szamárkám! Oh, te csacsi, ki 
mondta ezt neked ? Nem is kérnek, nem is 
mennék ! Itt vagy te ! 

Anyukám, én se veszek majd feleséget, 
tudod. Majd ha gépeket fogok kigondolni, ne¬ 
ked hozom a sok pénzt. 

- Arról még lehet beszélni! Csak most 
légy jó, ne bánts meg soha. 

Nem hát! És nem is engedem, hogy 
más bántsa. Majd vigyázok én, ne féljen! 

- Hm ! Hátha mégis akadna olyan rósz, 
kegyetlen ember! 

Na, majd is kipofoznám én azt, csak 
meglátnám. 

- Igazán, elvernéd? 
— El hát, bottal is! Mit bántja az én anyá¬ 

mat? . . . 
A kis arcza átpiroslott a jókodó, heves neki¬ 

buzdulástól, - - vitézkedőn, fontoskodva gesz¬ 
tikulált. 

Igen, mit bántja? Nem az ő anyja ez, 
hogy bántsa ! Bántsa mindenki a maga anyját, 
ne a másét! Ugy-e ? . . . 

— Te kedves! Te ember ! 

HÁZTETŐ A MOXTMAETRE-ON. 
Mint szétszedett szirmai az elszáradt virágnak, 
Olyanok a tetőn a barnult cserepek, 
S nekem, ki csendesen bámulni szeretek, 
Elég a háztető is, hogy semmit se csináljak. 

Az ablakom szembe van az ócska háztetővel. 
Fel se kell nézni, hogy láthassam az ejít-t. 
S az ég alatt a karcsú kémény-sereget, 
A mely Paris fölött mint fekete nádas nő fel. 

De nem jó, ugy-e nem jó menni a messzi égen. 
A felhők rajzain szenvedni oktalan, 
És nézni végtelen, némán, boldogtalan 
Parist, a legszebb várost, a hol semmim sincs nékem. 

Füs t . . . hogy szeretem a füstöt, az ég virágját, 
Ki a kéményből hajt és reszket felfelé, 
Halovány, tétova virág, a lelkemé, 
Virág, fátyol vagy árnyék, száll, eltűnt, merre jár hát? 

Ostor pattog, lovacskák csengői felizennek, 
Gitáros aggastyán kántál az udvaron, 
Kézpénz zeng a kövön, ki dobta le vajon, 
E hervadt franczia dal mért fáj az én szivemnek ? 

Egy ablak nyitva van, ott ül eg.y lány feketében. 
Lehajtott fejjel varr, jobb karja fel-le jár, 
Zöld kaliczkában csüng egy sárga kis madár. 
Hol láttam ezt a képet, gyerekkoromba, régen ? 

Felnéz a varrásból, ha most integetnék néki, 
Szivemre tett kézzel szerelmet vallanék. 
Mint ifjú vig bohém... milyen jó volna még 
Danolni, hanczurozni, futni, virágot tépni. 

Estefelé odalenn a kapu alatt várnám, 
A mit beszélgetnénk, csók lenne a fele, 
Kedves kis kocsmában vacsorálnék vele, 
Reggel az ő fejétől lenne gödrös a párnám. 

Cserép, cserép, hány lehet egymás mellett egy sorba? 
Egy, kettő, három, négy . . . milyen jól látni mind, 
Ócskák közt egy piros, nini ott egy megint, 
Piros, fekete, rozsda, amott meg egypár csorba. 

De messzi van az élet, de messzi van az élet, 
Ezer csudabódé, támolygó boldogok, 
Zászló leng, hinta száll, tűzijáték lobog. 
Arany kocsik forognak, halk sipládák zenélnek... 

(Paris) Szép Ernő. 
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MAGYAR EMLÉKEK RÓMÁBAN. 
Az első i Űr ezereevedik évében 

fogadta "ába az Örök 
Majd, mikor 1581-ben XIII. Gergely pápa vezetőjének, a jezsuita rendnek adományozta, 

elvette a cinquecentóban elvilágiasodott pálo- ez mindent elkövetett, hogy a római magyar 
. "októl (kik kötelességüket elhanyagolva pusz- templomot valóban nemzeti emplommá tegye. 

Araaon°á g í rémától Tarantóig űzte tulni engedték Szt. István templomát úgy A foo taron Szt. István király kepét helyezte 
ő seke t ^félszázad' előtt 941-ben (sőt likai- hogy az tető nélkül állott) római birtokaikat e o W* - d -
masint már !íáá-ben is) elvitte őket Eóma alá. és az általa alapított és csakhamar egyesített 
Azok, a kik a tengerbe épült Velenczét ló¬ 
háton bevenni nem tartották eszeve¬ 
szettségnek, az erős falú Eóma lovas 
ostromát sem vélték ezéltalannak. 
Aurelianus falai azonban, melyet a 
lateráni kapunál rohantak meg, ki¬ 
védtek a támadást. Hiába, falat törni 
nem tudtak lovas őseink. A kiéhez-
tetés a város óriási kerülete miatt 
volt lehetetlen, hanem felgyújthatták 
volna tüzes nyilaikkal, mint évekkel 
azelőtt Páviát. Erre azonban nem ke¬ 
rült a sor, mert Hugó olasz király 
visszavonulásra birta őket. 

Hatvan év múlva újra megjelentek 
őseink Eóma előtt, de nem karddal, 
hanem zarándokbottal kezükben, nem 
hódítani, hódolni jöttek, mint új ke¬ 
resztények a keresztény világ fejé¬ 
hez, II. Sylvester pápához. Sylvester 
szellemes szójátéka érezteti az ese¬ 
mény világtörténeti jelentőségét, Ist¬ 
vánnak küldött koronája pedig, mely-
lyel elismerte az új keresztény ma¬ 
gyar királyságot, félreérthetetlenül tu¬ 
domására adta a világnak. 

Pannónia provincziájauak antik 
domborművű géniuszára — mely, 
míg a többi 44 római tartomány¬ 
nak Neptunus római templomában 
őrzött kő-nemtői nagyrészt elvesztek, 
máig megmaradt — talán ekkor vés¬ 
ték rá az Ungaria nevet. 

A szent korona adományozását 
újabban Fraknói Vilmos püspök me-
cénási áldozatkészsége folytán Dnmkó 
József művészi.iljlrttMt'-gu nic.stori jmir-
ványdombormüvü síremlékben örökí¬ 
tette meg Sylvester egykorú sir irat a 
felett a római lateráni Szent János¬ 
bazilikában. 

Iwtván királyunk, hogy megköny-
nyítse népének a Rómába zarándok-
lást, zarándokházat alapított a keresz¬ 
ténység fővárosában. Törekvését kész¬ 
ségesen támogatta a pápa, hihetőleg 
nem Sylvester, hanem valamelyik 
utóda, a ki felajánlotta neki a Szent 
Péter templom déli oldalán a Szent 
István első vértanú tiszteletére épült 
egyházat. Ez a templom, bár meg¬ 
tartotta régi védszentjét, melegen 
ápolta első szent királyunk emlékét, 
noha a XV. századig olasz papok 
lelkészkedtek benne. Magyarságát neve 
is jelezte: «ecclesia sancti Stephani 
de Ungaris diéta», vagyis Szent Ist¬ 
vánnak (t. i. a Vértanúnak) a magya- II. Sylvester pápa síremléke a Lateránba 
rokrol nevezett plébániá¬ 
ja. Sőt az egyik utczát, 
mely a templomot érin¬ 
tette, magyarok utczájá-
nak nevezték a XIV. szá¬ 
zad óta. 

Mióta a Szentszék a 
templomot és a zarán¬ 
dokházat 14.">4-ben Szt. 
István első vértanúnak 
a t'oelius hegyen álló 
templomában és zárdá¬ 
jában lakozó magyar pá¬ 
losoknak gondjaira bízta, 
István király római kul¬ 
tusza egyre növekedett. 
Ebben az időben oly 
nagy volt a magyar za¬ 
rándoklatok száma, hogy 
mikor a pápa a Péter¬ 
bazilika erkélyéről ál¬ 
dást osztott, a lépcső-
zeten a magyarok szá¬ 
mára mindig külön hely 
volt fentartva. 

római magyar és német papnevelő intézetek gariaex 

templom új 
«ecclesia sancti Stephani regis Hun-

Damkó György szoborművével. 

Zarándokház. 
cier-templom. 

Szent István-templom 

A RÓMAI MAGYAR ZARÁNDOKHÁZ ÉS AZ 1776-BAN LEBONTOTT SZENT ISTVÁN-TEMPLOM KERESZTMETSZETE. 

nyerte. Névünnepét pedig az ösz-
szes növendékek részvétele mellett, 
fényes istentisztelettel ülték meg. 

Templomunk, ha nem is szegé¬ 
nyes, de a római viszonyokhoz ké¬ 
pest szerény volt. Kicsiny három¬ 
hajós ó-keresztény bazilika, melybe 
később a Szent Péter-tér feltöltése 
után nyolcz lépcsőn kellett leszállni. 
Padlója tégla,gerendamennyezete dísz¬ 
telen, falait köröskörül freskók ékesí¬ 
tik. Fődísze nyolcz antik szürke már¬ 
ványoszlop, mely Néró czirkuszából 
került ide a középhajót tartani. 

Hét hosszú századon át fennállott 
sok viszontagság közt templomunk 
és ma is állana, ha helyet nem kel¬ 
lett volna adnia a Péter templom 
új sekrestyéjének. Ezért rombolták 
le a zarándokházzal együtt 177(>-ban. 
Hét antik oszlopa (a nyolczadik el¬ 
törött) a Szent Péter sekrestyéjének 
előcsarnokát ékesíti. Ez minden, a 
mi reánk maradt Szent István római 
templomából, mely annyi nagy ma¬ 
gyart látott falai között; talán magát 
István királyt, majd Nagy Lajost, Zsig¬ 
mondot, Hunyadi Jánost, Pázmányt, a 
költő Zrínyit, Eákóczlt. Tudtommal 
képe sem maradt fenn, mindössze ke¬ 
resztmetszetét sikerült megtalálnom. 

Idehaza senki sem vett tudomást 
megsemmisüléséről. VI. Pius pápa 
rendelte el kárpótlásképen, hogy a 
magyar-német kollégium tulajdonát 
képező Szent István vértanúról neve¬ 
zett coeliusi templomban István kirá¬ 
lyunk tiszteletére kápolnát építsenek 
és ünnepét az intézet növendékei 
évente kellő pompával megüljék. 

Távol a modern Róma eleven éle¬ 
tétől a Ccelius elhagyatott dombján 
fekszik ez a templom, mely még ma 
is őrzi első szent királyunk emlékét. 
Egyhangú, kőfallal kerített néma ker¬ 
tek közt húzódó néptelen, csendes 
út vezet a Santo Stefano Botondo-
hoz, vagyis István vértanú körtemp¬ 
lomához, a kereszténység legrégibb 
római egyházához. Még az utolsó czé-
zárok építették , alighanem vásárcsar¬ 
noknak. Az V. században keresztény 
templommá alakították. Kétségtelenül 
egyik legérdekesebb temploma Rómá¬ 
nak. Alaprajza három konczentrikus 
kör, melynek belső két oszlopa lapos 
kupolát tart, külső eredetileg nyílt osz¬ 
lopsora pedig fallal van kitöltve, melyen 

Pomarancio és Tempesta 
ízléstelen freszkókban a 
kereszténység vértanúi¬ 
nak kínszenvedéseit áb¬ 
rázolták. Ebből az osz¬ 
lopsorból nyílik 1778 óta, 
közel a bejárathoz,István 
király kápolnája. Jelen¬ 
tőségét megkapóan hang¬ 
súlyozza Lászai János¬ 
nak, a Péter-templom 
1523-ban elhunyt ma¬ 
gyar gyóntatójának sír¬ 
emléke. A kupola alatt 
a téglapadlózatba illesz¬ 
tett fehér márványlapból 
domborodik alvó alakja, 
alatta latinul e felírás: 
«Ne csodálkozzál, utas, 
hogy Eómában látsz sírt 
borulni a fölé, ki a fagyos 
Duna mentén született, 
gondold meg, hogy Róma 
mindnyájunk hazája.* 

íli-mlcl ("hliin. 

l 

Pannónia géniusza (a talapzaton «Ungaria» felírással. III. Gergely pápa, a római magyar papnevelő intézet megalapítójának szobra 
Szent Péter templomban. 

A Santo Stefano Rotondo mai belseje a Szent István király kápolnájából nézve. 

MAGYAR E M L É K E K RÓMÁBAN. 
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ALMA TADE MA. 
1836-1012. 

A múlt héten elhunyt hollandiai származású 
angollá vált festő a művészet iránt érdeklődő 
közönségünknek jó ismerőse volt. Képei, külö¬ 
nösen azok, melyeknek tárgyát az ó-kori élet¬ 
ből merítette, évek hosszú során át a legked¬ 
veltebb díszei voltak az európai, de különösen 
a német folyóiratoknak. Másolatokban és fény¬ 
képekben számtalan példányban terjedtek fi 
és a nagyközönség müvésziesebb faldíszt ke¬ 
reső részénél segítettek kiszorítani az olajnyo¬ 
matokat s még ma is szerfelett keresett czik-
kek úgynevezett műkereskedéseinkben, hol a 
középosztály attól az aggodalmától siet sza¬ 
badulni, hogy mivel díszítse lakásának üresen 
maradt falait. 

Alma Tadema is ugyanolyan sorsot élt meg, 
mint Meissonnier, mint PUpty, mint a törté¬ 
nelmi festészet művelői általában. Húsz-huszonöt 
évvel ezelőtt a legnagyobb lelkesedést váltolta 
ki művészetével, de új idők, új generácziók 
jöttek, melyek kételkedni kezdtek benne, sőt 
jöttek olyanok is, melyek teljesen meg is ta¬ 
gadták. Ámde bármilyen erős támadások ér¬ 
ték is művészetét, azt a kapcsolatot, mely a 
nagyközönség és közte fennállott, legfeljebb 
meglazítani tudták, de széttépni teljesen nem, 
a minek n"bban kell okát keresnünk, hogy 
festészetének voltak oly értékes tulajdonságai 
is, melyek megkülönböztetik őt a történelmi 
festőknek mai nap nem túlságosan megbecsült 
seregétől. 

Tulajdonképen hollandi származású volt, csak 
harmincznégy éves korában, 1870-ben költö¬ 
zött végképen Angliába, hol már addig is nagy 
sikerei voltak. Új hazájában egyik legjellem¬ 
zőbb kifejezésre juttatójává vált annak a kor¬ 
szellemnek, mely a társadalmat áthatotta, annak 
a typikusan angolszász történelmi felfogásnak, 
azoknak a művészeti törvényeknek, melyek 
még ma is oly mélyen gyökereznek az angol 
középosztály lelkében. 

Első művészi kiképzését Antwerpenben Hend-
rik Leys alatt nyerte. Itt tanulta meg a vir¬ 
tuóz anyagfestésnek első elemeit és itt sajá¬ 
tította el a történelmi festésnek zsánerkép¬ 
szerű irányát. Egész életében irányadó maradt 
e két dolog művészetében. Évről-évre bámula¬ 
tosabb hűséggel tudta utánozni olaj festékkel 
a márványt, a selymet, az arany csillogását. 
Azokat a nagy thémákat pedig, melyeknek 
czíme néha két három sorra terjedt ki, gon-

Alma Tadema önarczképe a firenzei Uffizi-képtárban. 

dósán kerülte, az ő képeihez nem volt szük¬ 
ség több oldalnyi nyomtatott magyarázatra, 
nem kellett alájuk hatvan-hetven számmal és 
kissebbített körvonallal ellátott táblácskát füg¬ 
geszteni, hogy a kép valóságos tartalmát és 
ennek következtében remélt művészi értékét 
felismerjük. Rendszerint valami egyszerű thé-
mát ábrázoltak : Catullust Lesbiánál, Pheidiást 
munka közben, Sapphot, fürdő rabszolganőket, 
Homerost olvasó társaságot, tavaszi ünnepet, 
azaz olyan fajta tárgyaik voltak, melyeknél a 
czím nem volt oly szerfelett fontos mint a 
kortársak képein. Bátran el is lehet hagyni 
őket és Alma Tadema képei nem veszítenek 
el velük mindent, líendszerint kevés alak van 
rajtuk, kellemesen és nyugodtan elrendezve. 
Már ez is nagy előnye a korabeli história¬ 
festők felett. Kompozicziói első pillanatra át¬ 
tekinthetők, nem kell hosszú ideig fejünket 
törnünk a kép felett. Egy szép fiatal no lan¬ 
tot tart kezében, vele szemben négy-öt hozzá 
hasonló, állva, ülve hallgatja a játékot, vagy 
egy szép fiatal férfi lelkesen olvas két-három szép, 
fiatal nőnek és férfinak egy papyrustekercsről — 

az első kép Sappho, a másik a felolvasás Ho-
merosból. 

Azokból az előnyökből, melyeket a maga 
ideje legtöbbre becsült, mai nap legkevésbbé 
archeológiái tudása imponál nekünk. A XIX. 
század történelmi festészete nemcsak művé¬ 
szet volt, hanem tudomány is, sőt legtöbbször 
inkább csak tudomány. A századnak bámula¬ 
tos ásatásai, Pompeji, a görög vázák az ó-kori 
életnek majdnem minden külső oldalát nap¬ 
fényre hozták. E kor festője nem volt már 
oly naiv, hogy a maga korának külsejébe öl¬ 
töztette volna thémáit - a mint azt az 
olasz festészet tette, de oly merész sem volt, 
hogy művészi álmokat adjon ott, hol ismert 
/olt már a kézzelfogható valóság. Ez volt az 
az idő, midőn a középiskolai oktatásba bevo¬ 
nult az ó-kori reáliák tanítása, hogyan ma¬ 
radhatott volna el hát a külsőségek pontos 
ábrázolása a festészetből; de mai nap — hiába, 
inkább művészeti értékeket keresünk, a nagy 
archeológiái tudás nem köt le Alma Tadema 
képein. 

Viszont azonban azt mi nem irjuk terhére, 
a miért pedig szerfelett heves támadások ér¬ 
ték, hogy bármily hű is a külső mez, még¬ 
sem görögöket, hanem angolokat festett. Ez 
Utóvégre is, közömbös dolog. De ha közöm¬ 
bös is kétségtelenül igaz. Ezek a szenvedély-
telén, előkelő szép alakok, még ha napbarní-
tottak is, még ha fekete is a hajuk, csak an¬ 
gol gentleman-ek és ladyk, kik ó-kori mezbe 
öltöztek, hogy valami élőképes előadáson fel¬ 
lépjenek. Alma Tadema ó-kori képein nem ég 
a déli fajú népek szenvedélyes érzékisége, 
hiányoznak a természetnek az emberi élet 
legkisebb részére is kiható ellentétei. Azt a 
nyugodt könyv-hellenizmust ábrázolják, mely 
valójában sohasem volt meg, csak az angol 
tudósok előkelő nyugodt temperamentumából 
szűrődött le még mai nap is hires könyveikbe. 
Ez a felfogás azután a festés módjára is dön¬ 
tővé vált, a mit ugyanebben az irányban: az 
ellentétek kerülésében, a pontos miniatürszerű 
részletezésben, a világítás lefokozásában az 
angol praerafaelitismus is befolyásolt. Derült, 
inkább halványas színek, a tért teljesen egyen¬ 
letesen betöltő világítás, szerfelett pontos rész¬ 
letmunka, nyugodt állapotok még a mozgal¬ 
masságban is - - a praerafaeliták nagyjainak 
fájdalmas küzködése, elégedetlensége nélkül -
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ez Alma Tadema. Képei mintha Buhver-illuszt- dig lesznek olyanok, kik elsősorban nem tisz- szép és nyugodt leányhoz fordult, alighanem 
rácziók volnának, ugyanaz az előkelő szenve- tán festői értékeket keresnek a fesztészetben. a jövő generácziók egy nagy részenek 
délytelenség, szépségkultusz van bennök, mint Az a szép fiatal angol leány, ki e sorok írója mondta ki e szavakkal: mily nyugodt és mily 
a korabeli görög- és olaszországjáró angol- jelenlétében pár hét előtt egy londoni képtár- előkelő festő Alma Tadema. 
ság kedvelt regényírójában. S ezért művé- bán sokáig gyönyörködve állt egy Alma Ta-
szete túl fogja élni a maga korát, mert min- dema kép előtt s végül társához, egy ép oly 

AZ ARANYHALACSKAK. A ROMAI COLOSSEUM. 

Alma Tadema: Felolvasás Homerosból. ALMA TADEMA KEPEIBŐL. 
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VÁLASZTÁSI PROKLAMÁCZIO 
POMPÉJIBEN. 

Az utóbbi években fokozott erővel dolgoznak 
Pompéjiben, hogy a Vezúv lávája által elteme¬ 
tett római híres nyaraló-telepet minél nagyobb 
mértékben láthatóvá s hozzáférhetővé tegyék. 
Mostanában a régi városnak egy eddig isme¬ 
retlen utezájában folynak az ásatások, melyet 
Abundantia-nak, a Bőség utczájának neveztek 
valamikor. Sok érdekes dolgon kívül egy sza¬ 
badon álló falat is kiástak, melyen most is 
olvasható a rajta levő felírás. Ez a felírás pe¬ 
dig egy választási proklamáczió, mely felhívja 
a tisztelt polgárokat, hogy 
mely párt jelöltjeire adják 
le szavazataikat. 

A falakra irt ilyes és más 
felhívásoknak nagy divatja 
volt a régi Róma világában. 
Nemcsak telefirkálták a ma¬ 
gok és mások házának fa¬ 
lát, hanem a papirosra irt, 
és kiragasztott hirdetéseket 
is ismerték a mi plakát¬ 
jainknak őseit, így pl. tudva 
van, hogy Calpurnius Bi-
bulus, a kit Július Caesar¬ 
ral együtt választottak meg 
consullá, ilyen plakátokon 
becsmérelte hónapokon ke¬ 
resztül consultársát, kinek 
haragja elöl házába rejtő¬ 
zött, s onnét küldte szét 
piszkolódó Írásait. Ez a Bi-
bulus különben egy egészen 
jelentéktelen s korlátolt em¬ 
ber volt, a kit Caesar elle¬ 

„alázottak mea ratus által vezetett demokraták között lefolyt,. 
nesei, Cato és társai azért vala,z k meg , vesztegtítés döntötte el a sikert. 
második consullá, hogy legalább ne mmda ét a pénz, ̂  ° k a t o n á k a t n y e r t e m e g a 
főemberaz ellenpartb egyen ^ ™ ^ ™ ^ számára azzal, hogy földeket osztatott s z é t 
megválasztását a hall ,tian^^sztegete. K ^ n e m c s a k ^ ^ ^ 
k ' ' t ; r h r a

n ^ i Romi an^!' köztársaság személye' iránt hajlandóvá, hogy elengedte ál-
utoísó ideiében á pénz játszotta a választásokon lami törvénnyel az adósságokat, hanem egyen-

-
Ö l S S ^ ' t b í S w az ária (egy spekuláczión felgazdagodott milliárdos Crassus 
m™dagodottgymészáros) által gyűjtött va- bocsájtott a rendelkezésére S az ellenpart sem 
g^oít megvásárolta a tömegeket. Abban a volt finnyásabb Sót annak tagjai nemcsak a 

kürtiemben is, mely a szenátus többsége magok vagyonát költöttek a választásokra, ha-na"v kiizueiemnen is, meiv » »icun.ma "-&" -o« ., 
által képviselt arisztokrata nárt, és a triumvi- nem hozza nyúltak a szenátus jóváhagyásává 

ahhoz a sok millióra menő 
összeghez is, melyet az eré¬ 
nyes Cato a Cyprusbeliek-
től és Egyiptom lemondott 
királyától a Cleopatra aty¬ 
jától elrabolt. 

Persze, mindez abban az 
időben történt, mikor a 
köztársaság meg volt már 
érve a bukásra, s mikor 
el kellett jönnie a császári 
szolgaságnak. 

A legtöbb hivatalt a csá¬ 
szárok idejének elején is 
választások útján töltötték 
be s évente még a vidéki 
városokban is élénken folyt 
az a mozgalom, melyet ma 
korteskedésnek nevezünk. 

Egy ily mozgalojnnak a 
dokumentuma látható a 
Pompéjiben kiásott falon, 
melynek képét itt láthatja 

VÁLASZTÁSI PKOKLAMÁCZIÓ A RÉGI POMPÉJIBEN. az o l v a s ó . 

LÖKD BYRON LEVELEIBŐL. 
Most száz esztendeje a nagy ..George (íordon 

Noel Jli/ron, - ki IS<»!» óta állandóan távol 
\*it hazájától, - Görögországban utazgatott. 
Klö/etesen bejárta már Spanyolország déli tar¬ 
tományait s bekalandozta a Földközi-tenger 
partvidékeit. De még nem született meg egyik 
legbájosabb alkotása, a «('hilde Ihirnld's l'ilgri-
mnge,» mely öt egyszeriben liires emberré 
tette. Száz évvel ezelőtt a régi Görögország 
emlékei fölöt merengett s gyűjtötte impresz-
szióit az eljövendő nagy költői müvekhez. 

ISII. évi január hó l W-n ezeket írja Lord 
Byron a Nottingham melletti családi fészkük¬ 
ben, Newstead-Abbey-ben lakó anyjához, Ca-
therine Gordon-hoz az ősrégi Athén városából : 

• Legutóbb több kisebb utazást tettem Mo-
reában, Atticában stb. s voltam Konstanti¬ 
nápolyban is. 

. . . Azt hiszem, említettem előtted többször 
is, nem egyszer, hogy átúsztam i utánozva 
Leandert, ámbár az ő hölgye nélküli a Hel-
leszpontust, Sóstóstul Abydosig. Erről és min¬ 
den más egyéb részletekről Fletcher fog neked 
beszélni, a kit bazaküldtem az irásuiinmnl. 

. . . Itt látok francziákat, olaszokat, némete¬ 
ket, dánokat, görögöket, törököket, amerikai¬ 
akat stb. s érintkezem velük - és a nélkül, 
hogy szemem elöl téves/tériéin a saját hazá¬ 
mat: meg tudom bírálni másoknak országát 
és szokásait. A hol én. Angolország fensőbb-
segét látom (a melyre ué/ve. mellesleg mondva, 
bőséges mértékben tévedésben vagyunk sok dol¬ 
got illetőleg! - örömöm telik benne. - a 
hol pedig alacsonyabb szinvonalat tapaszta¬ 
lom, - - legalább fel vagyok világosítva. 

Xos, ellökhettem volna akár egy évszázadot, 
pipázgtítva a te városaidban, vagy nyelve a 
ködöt a te országodban, - a nélkül, hogy 
abban bizonyos lehettem volna és a nélkül, 
hogy odahaza bárminő hasznosabbra vagy 
gyönyörködtetöbbre tehettem volna szert. Nem 
vezetek naplót s eszemágában sincs lefirkálni 
az utazásaimat. Végeztem az irói mesterség¬ 
gel - - és ha legutolsó alkotásomban meggyőz¬ 
tem a világ kritikusait arról, hogy én valamivel 
több voltam, mint a minek ők tartottak engem: 
meg vagyok elégedve - - s nem is akarom 
koczkáztajni azt a jn himm-t egy jövendő 
kísérlettel. Igaz, van sok mindenfélém kézirat¬ 

ban, de ezeket én azok számára hagyom, a 
kik utánam jőnek; és ha érdemeseknek találják 
a kiadásra, hadd járuljanak hozzá az emlékem 
meghosszabbításához, mikor én magam már 
meg fogok szűnni emlékezni. 

Van nekem egy hírneves bajor festőművé¬ 
szem, a ki egy pár vázlatot vett fel a számomra 
Athénről stb. Ez jobb lesz, mint az irka-firka : 
egy oly betegség, melyből remélem, kigyógyul¬ 
tam. Remélem, visszatérésem után nyugodt, 
visszavonult életet élhetek, de az Isten tudja 
és intézi mindazt, a mi a legjobb számunkra; 
elvégre, - - úgy mondják, - - nincs is okom 
ellenvetéseket tenni, - mert általában véve, 
ninc.seii okom zúgolódni a sorsom ellen. Meg 
vagyok azonban győződve, hogy az emberek 
sokkal többet ártanak önmaguknak, mint a 
mennyit az ördög árthatna nekik. • - Bízom 
benne, hogy ez (t. i. a levél) téged jól fog 
találni és oly boldognak, a minők csak lehe¬ 
tünk ; legalább, örömmel fogod hallani, 
hogy én ilyen \agyok és a tiéd örökre !» 

.Mindenesetre érdekesen hangzik az akkor 
még csak huszonhárom éves Lord Byron le¬ 
velének ez akitétele : l litti'c tlone with avtlior-
x/i/'yj. Hogy ö végezett az irói mesterséggel. 
A világirodalom végtelen hasznára azonban 
később a nagy költő derekasan ráczáfolt az 
anyjának tett erre a kijelentésére. Hiszen tud¬ 
juk, hogy e levelének Írása után következő 
esztendőben, lsl:>-ben már diadalmasan szár¬ 
nyára kelt a dChilde Harold's Pilgrimage,» 
ezután jelentek meg «A gyaur." az «Abydosi 
menyasszony,» «A kalóz,» a «Lara» s a mi 
fő, a hatalmas «Don Jüan,» nem is szólván 
a "Marino Faliero»-ról, meg a «Két Foscari»-
ról. Az azonban - fájdalom — igaz, hogy tel¬ 
jes két esztendeig tartó s a legérdekesebb epi¬ 
zódokkal bővelkedő utazásainak leírása örökre 
a tollában maradt. 

ISII. június áö-én ismét a tengeren vitor¬ 
lázik Lord Byron. Innen irja levelét anyjához 
a fregattról. Többek között ezeket mondja eb¬ 
ben a levélben : 

"Most két éve már (július "2-án lesz az a 
nap) hogy távol vagyok Angolországtól s nagy¬ 
részt olyan érzésekkel térek vissza, mint a 
milyenek elutazásomat megelőzték, t. i. a kö¬ 
zönyösség érzéseivel; ámde ebbe az érzéket¬ 

lenségbe bizonyára nem foglallak bele tégedet 
miután én ezt tőlem telhetőleg, minden módon 
meg fogom mutatni. . . 

. . . Terveim oly nagy mértékben függenek a 
körülményektől, hogy e tekintetben nem is 
merészkedem véleményt nyilvánítani. Kilátá¬ 
saim nem valami biztatóak, de úgy sejtem, 
küzködni fogunk az életen keresztül épen úgy, 
mint szomszédaink . . . Nem gondolom, hogy 
nagyon zaklatva leszek látogatóktól, de ha 
igen: fogadnod kell őket, mert elhatároztam, 
hogy semmivel sem töröm meg visszavonult-
ságomat; tudod, sohasem szerettem a társa¬ 
ságot s még kevésbbé vagyok úgy, mint előbb. 
Vettem neked egy shawl-t, meg jó adag kelet-
indiai rózsaolajat, de ezeket be kell csempész¬ 
nem, ha csak lehet...» 

Még ugyanebben az évben nagy csapások 
érték a lángeszű költőt. Augusztus elején hir¬ 
telen meghalt az anyja, a kit minden lényeges 
hibái mellett is szeretett s ugyanakkor végzetes 
szerencsétlenség áldozata lett egyik bizalmas 
barátja : Mattheivs. Ez utóbbit az anyjánál is 
alighanem jobban szerette. E csapásra vonat¬ 
kozólag ezeket irja már otthonról, Newstead 
Abbey-ből Scrope Davies-nak, 1811. évi augusz¬ 
tus 7-én: 

"Valami átok lebeg felettem és enyéim felett. 
Anyám halottan fekszik ebben a házban, -
egyik legjobb barátom az árokba fúlt. _ Mit 
mondjak, mit gondoljak, vagy mit tegyek ? Épen 
tegnapelőtt kaptam tőle (t. i. a barátjától) leve¬ 
let. Kedves Scrope-om, ha áldozhatsz egy pilla¬ 
natot, jöjj be hozzám, - barátra van szük¬ 
ségem ; Matthews legutolsó levelét szerdán irta 
s már szómba!ön ő nem volt. Tehetség dolgá¬ 
ban volt-e olyan valaki, mint Matthews ? . . .» 

Ugyaninnen ezeket irja Hodgson-nak, au¬ 
gusztus ^^-én: 

<i Hallhatott már ön az anyám hirtelen halá¬ 
láról és a szegény Matthews végzetéről, . . . a 
mely olyan szomorú rést ütött az én össze¬ 
köttetéseimben. Valóban, a csapások oly gyorsan 
következtek egymásután, hogy én még buta 
(stupid) vagyok a rázkódtatástól; s noha eszem, 
iszom, beszélek, sőt olykor nevetek is, mégis 
nehezen tudom elhitetni magammal, hogy 
ébren vagyok . . . 

Zsoldos Benő. 

Indulásra kész automobilok. 

A BUDAPEST-KONSTANTINÁPOLYI AUTOMOBIL TÚRA-ÚT : Gyülekezés Budapesten a Kigyó-téren. Jelfy Gyula fölvételei. 

A BUDAPESTI ORSZÁGOS DALOSVERSENYRŐL. KÖZÖNSÉG A TAITERSALLBAN. - Alexy fölvétel* 
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A CSATA. Folyta**.) 

Regény. — Irta Claude Fairére. 

Mrs. Hockley figyelmesen fölemelte szőke 
fejét a csipkés párnáról. 

- Oh, — mondta meglepetve. — Maga rend¬ 
kívüli költészettel beszél. 

Elhallgatott, talán igyekezett elképzelni szür¬ 
kület által tarkán festett utczák látványát, de 
nem sikerült neki. Aztán újra hanyatt fordulva 
szólt: 

- Hát aztán mit csinált? 
- Elmentem üdvözölni khinai barátomat, 

Cseu-Péit. 
— Micsoda furcsa élvezete telik ebben a 

barátkozásban azzal a nevetséges emberrel . . . 
Ma este is szítt ópiumot? 

- Nem. 
— Miért? 
— Mert. . . mert az volt a szándékom, hogy 

hamar vissza fogok ide térni. 
Könyörgő pillantást vetett a nőre. Ez hir¬ 

telen felkaczagott. 
- Miss Vane, érzem, hogy ezen az ablakon 

át nagyon japánias illat jön be. Tudom, hogy 
maga azt nem szereti. Kérem, vegye elő a 
parfüm-fecskendőt . . . Igen, fecskendezzen be 
mindent, az ágyat is, engem is. 

Miss Vane hallgatagon és engedelmesen meg¬ 
nyomkodta az arany flacon kis gömbjét. A par¬ 
füm friss illatában Mrs. Hockley kinyujtózott. 

Felze kétszer végigsimította homlokát, aztán 
behunyta a szemét. Mrs. Hockley nevetése újra 
felhangzott, nagyon csengőn. 

— Elég... Tegye félre a fecskendőt, Elza. Most 
már egészen jól érzem magamat. Hány óra? 

- Fél egy. 
— Azt hiszem, mind a ketten szeretnének 

már aludni menni. 
Egyik sem felelt. Miss Vane lassan letette 

az arany flacont az étagérere. Felze mozdulat¬ 
lan maradt s a szemét sem nyitotta ki. 

- Igen — mondta hirtelen Mrs. Hockley. -
Fáradtak lehelnek. Jó éjszakát. 

Engedelmesen odamentek nz ágyhoz egyik a 
másik után. Mrs. Hookley odauyujtotta nekik 
nyitott jobb kezét. Miss Vane váratlan moz¬ 
dulattal megcsókolta a tenyerét. Felze épen 
csak hogy érintette ajkaival az újjá hegyét. 

- Jó éjszakát — mondta még egyszer Mrs. 
Hockley. 

Az ajtónál Felze félreállott, hogy a kisasszonyt 
előre bocsássa. 

- Fran9ois - - szólt hirtelen Mrs. Hock¬ 
ley. - - Maradjon még egy pillanatig, maga 
egyedül. 

Miss Vane kívül volt. Kétségkívül ügyetlen¬ 
ségből, úgy csapta be az ajtót, hogy a zár csak 
úgy recsegett benne. 

Felze benmaradt, a hogy mondlák neki és 
közelebb lépett három lépéssel. A villamos lám¬ 
pák rózsaszínű fénye megvilágította kissé sápadt 
képét. 

Mrs. Hockley mosolygóit. 
- Igazán szemrehányást teszek magamnak, 

hogy visszatartom, mikor ennyire ki van me¬ 
rülve . . . Jobb volna, ha lefeküdnék, mint Miss 
Vape. 

Felze ekkor egészen mellette volt. Letérdelt, 
megfogta a lecsüngő kezet és szenvedélyesen 
odatapasztotta az ajkát a kar meleg húsára. 

- Oh Betty! Ma este kivételesen ne kínoz¬ 
zon oly nagyon! 

Az asszony hozzáhajlott: 
- Bizonyos benne, hogy nem szeretne job¬ 

ban visszamenni a szobájába és csinálni egy 
festményt azokról az ametiszt-utczákról ? Nem ? 

XV. 
Mrs. Hockley másnap elkísérte Jean-Fran-

cois Felzet Joriszaka marquisehez. Vagyis job¬ 
ban mondva, ő vezette oda. 

Joriszaka marquise szokása szerint alíépzel-
hető legszeretetreméltóbb módon fogadta láto¬ 
gatóit. A látogatások hivatalos czéija azonban 
elmaradt: szó sem lehetett a «jelmezes» kép¬ 
ről. A marquise, bár előre értesítve volt, leg¬ 
szebb párisi ruhájában fogadta őket. És mikor 
Felze ezért szemrehányást tett neki és rekla¬ 
málta a megígért japán ruhát, azt felelte, hogy 
az utolsó pillanatban nem volt bátorsága föl¬ 
venni azt a régi módi holmit. 

Gróf Wenckheim Frigyes (meghalt június 27-éu). 

- Én a magam részéről örülök, hogy nem 
volt meg ez a bátorsága — helyeselt Mrs. Hock¬ 
ley — mert igazán sokkal elragadóbb ebben a 
tea-gownban. 

Ezután két óra telt el csevegéssel. Mrs. Hock-
leynek roppant öröme telt benne, hogy angol 
szavakat hall kiröppenni egy ázsiai hölgy kes¬ 
keny szájából. Joriszaka marqnise pedig az 
engedékenység és kaczérság sajátságos vegyü-
lékével adta oda magát új barátnője kedves¬ 
kedéseinek. Felze roszkedvű volt és csak egy¬ 
tagú szavakkal vett részt a társalgásban. Mi¬ 
kor azonban megjött a távozás ideje, újabb 
találkozást sürgetett, a mely azonban most mái-
igazi «ülés» legyen. 

Szerda volt, május 3-ika. A legközelebbi talál¬ 
kozást péntekre, ötödikére tűzték ki Ezen a 
napon azonban ugyanúgy volt, mint tegnap¬ 
előtt. Joriszaka marquise ép aznap reggel a 
franczia póstahajóval küldeményt kapott a pá¬ 
risi szabójától. Természetesen nem bírt ellen¬ 
állni a vágynak, hogy megmutassa Mrs. Hock-
leynek a Rue de la Paix legújabb alkotását. 

- Azt hiszem — mondta Mrs. Hockley -
hogy nincs Parisban vagy New-Yorkban nő, a 
ki olyan bájos volna ebben a legújabb alkotás¬ 
ban, mint maga. 

Felze, most már másodszor rászedetve, nem 
szólt semmit. De olyan keserves arczot vágott, 
hogy a búcsú pillanatában Joriszaka marquise 
félrevonta. 

- Kedves mester — mondta francziául -
igazán haragszom magamra, hogy megint meg¬ 
szegtem a szavamat. . . Látom, hogy harag¬ 
szik rám. Figyeljen ide: jöjjön egyedül, mint a 
hogy a másik arczkép festésekor jött . . . Jöj¬ 
jön holnap . . . Esküszöm magának, hogy ez-
uital úgy leszek öltözve, a hogy kívánja. 

Mrs. Hockley hozzájuk lépett. 
- Titkolóznak? 
- Oh nem, csak bocsánatot kértem a mes¬ 

tertől, mert érzem, hogy soha sem mernék ön 
előtt megjelenni abban a csúnya japán ruhá¬ 
ban, a mely önnek semmi esetre sem tetszenék. 
Hogy tehát a mester megbocsásson nekem, 
felajánlottam neki, bogy pózolok előtte, a hogy 
kívánja, de ha ön nem lesz jelen . . . 

• Holnap - - mondta Felze és magában 
megcsodálta a japán diplomacziát. Mrs. Hock¬ 
ley, mint a kinek nagyon hizelegnek, mosolygott. 

— Igen. Ez jó lesz. Mert én is jobb szere¬ 
tem magát nagyon szép ruhában látni. A mes¬ 
ter tehát holnap idejön nélkülem. Holnapután 
azonban én jövök el nélküle, így aztán ki lesz 
minden egyenlítve. 

Egy pillanatig gondolkodott s aztán folytatta : 
- Máskülönben meg vagyok győződve, hogy 

a barbár jelmez daczára a festmény tökéletes 
lesz, mert Francois Felze tehetsége épen a 
bizarrságok felé irányul. 

Aztán megint gondolkozott egyet: 
- Csakhogy, illendő dolog-e s ennek az or¬ 

szágnak szokásai szerint való-e, hogy egy férfi 

egyedül belépjen a házába, mialatt a férje a 
háborúban van ? 

Boh ! - - felelt erre Joriszaka marquise 
gondatlanul. 

XVI. 
Azt akarja - - kérdezte Joriszaka mar¬ 

quise, hirtelen elpirulva az arczára kent festék 
alatt - - azt akarja, hogy üljek magának, mint 
egy igazi hölgy a régi időkből? Megteszem, 
hogy meg legyen elégedve és mivel maga meg¬ 
ígérte, hogy ezt az arczképet mindig műterme 
mélyében fogja őrizni, Parisban és nem fogja 
senkinek megmutatni . . . Igen, azt hiszem, 
akad itt kötő és hogy tudnék még úgy tenni, 
mintha játszanék rajta, mialatt maga fest. A 
régi kakemonókon a dajmiók feleségeit gyak¬ 
ran ábrázolják így, a kotót játszva, mert a 
kotót nagyon előkelő hangszernek tartották . . . 
Tehát, ha magának ez örömet szerez . . . 

Sárga gyöngyháztól csillogó, nagy kontyokba 
fésülve és sötétkék crépe de Cbinebe öltözve, 
melyről hieratikusán csüngött alá a mán fehér 
rozettája, Joriszaka marquise párieias szalon¬ 
jában, a zongora és a Pompadour-tükör között 
olyannak tűnt fel, mint egyike azoknak a meg¬ 
becsülhetetlen értékű antik szobroknak, melye¬ 
ket a legendás századok császárai faragtattak 
tiszta arany palotáik ékesüésére és a melyek 
ma valami európai múzeum banális galériájá¬ 
ban porosodnak egy vörös gyapot függöny és 
három festett fal között. 

Felze hallgatagon, lelkesedéssel festelt. 
A modell pózba helyezkedett és ázsiai moz¬ 

dulatlansággal maradt meg benne. Térdei egy 
bársony párnán nyugodtak, bő ruhája elterült 
keresztbe tett lábfdn és a szoknyabőségű ruha-
újjból kinyúlt az egyik födetlen kéz s az elefánt¬ 
csont verővel megérintette a kötő húrjait. 

- Nem fáradt még? — kérdezte Felze egy 
hosszú félóra elmultával. 

- Nem. Annak idején megtanultunk igen 
hosszú időkig így ülni. 

Felze folytatta a festést és a heve nem lan¬ 
kadt el. Ebben a félórában egy igen szép váz¬ 
lat keletkezett a vásznon. Hirtelen megszólalt: 

— Nemcsak úgy kellene tennie, mintha ját¬ 
szanék, hanem igazán játszania is kellene. Igen, 
szükségem van rá, hogy játszszon, az arczkife-
jezése miatt. 

A marquise megrázkódott. 
- Nem tudok kotót játszani. 

Felze rátekintett: 
- A ki olyan jól tud térdelni az oszakai 

párnán, arról nem hiszem el, hogy nem tud 
kotót játszani. 

Az asszony újra elpirult és lesütötte a szemét. 
Aztán engedett a festő akarata magnetikus 
hatásának és könnyedén megpendítette a hang¬ 
zatos húrokat. Bizarr harmónia zendült föl. 

Felze összevonta szemöldökét s bizonyos, 
erőszakossággal jártatta ecsetjét a máris szines 
vásznon. A vázlat mintha életet kapott volna a 
mágikus ecset alatt. 

Ekkor a kötő erősebben rezdült meg. A fel¬ 
bátorodott kéz átengedte magát a rejtelmes 
ritmus hevének, a mely egészen más volt, mint 
az Európában ismert bármely ritmus. A ferde 
arcz pedig lassankint magára öltötte azoknak 
az elmélkedő bálványoknak nyugtalanító mo¬ 
solyát, melyeket a régi Japánban faragtak 
elefántcsontból vagy jáspisból. 

- Énekeljen — parancsolta kurtán a festő. 
A keskeny és festett száj engedelmesen éne¬ 

kelni kezdett. Csaknem homályos ének volt, 
egy neme az olyan dallamnak, a mely mormo-
gással kezdődött és végződött. A kötő meg¬ 
hosszabbította tompított hangjait s néha egy-
egy élesebb hanggal aláhúzott egy-egy érthetet¬ 
len szólamot. A különös zene néhány perczig 
tartott. Aztán elhallgatott az éneklő nő és úgy 
tűnt fel, mintha kifáradt volna. 

Felze föl sem emelte a fejét, csak majdnem 
suttogva szólt: 

— Hol tanulta ezt? 
A felelet mintha egy álom mélyéből jött 

volna: 
- Odalenn, mikor még kicsi voltam, kicsi.. . 

Hokiban, a régi várban, a hol születtem. Min¬ 
den téli reggel, hajnal előtt, mikor a cselédek 
kinyitották a sódzsikat, a kemény papírból 
készült mozgatható közfalakat, mikor a jeges 
hegyi szél felrázott álmomból és kiűzött nagyon 
kicsi derókaljamról, mely ágyamul szolgált, 
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odahozták a kotót és én térdelve játszottam 
egész napkeltéig. Akkor aztán lementem mezít¬ 
láb a nagy udvarba, mely gyakran fehér volt a 
hótól és néztem, a mint a bátyáim gyakorol¬ 
ják magukat a kardvívásban és én is velük 
gyakoroltam magamat, mert így rendelte a 
szabály. A hosszú bambusz-póznák csattogtak 
a mint összecsapódtak. Szótlanul kellett tűrni 
a sújtó csapásokat, melyek karomat és kezemet 
érték és a hó mardosását lábamon . . . Mikor 
a leczkének vége volt, a cselédek ünnepélyesen 
felöltöztettek és elmentem leborulni apám elé, 
a kit mindig feleségeinek lakosztályában talál¬ 
tam. 0 magával vitt engem fogadni a szamu¬ 
rájok, a fegyveres szolgák és a cselédek üdvöz¬ 
lését. A szép selyem ruhák ránczai húzódtak, a 
kardok lakk hüvelyei súrolták a tőrök lakk 
hüvelyeit. És én szivemből azt kívántam, hogy 
vajba ez mindig így maradna évek ezrein át. 

Az ecset megállott és a festő lehunyta szemét, 
hogy jobban halljon. 

— És szivemben inkább kívántam ezerszer 
meghalni, mint idegen vagy más életet élni. 
De gyorsabban, mint a hogy a Fudzsi-hegy 
változtatja színét alkonyatkor, a föld egész színe 
megváltozott. Én pedig nem haltam bele. 

Az újjai álmodozva pengették a kotó húrjait. 
Nagyon melancholikus hangok keltek ki belő¬ 
lük. A fojtott hang, mint valami dal refrainjét 
ismételte. 

— Nem haltam meg . . . nem haltam meg. . . 
nem haltam meg. És az új élet elborított, mint 
a hogy a madarászok hálói elborítják a csap¬ 
dában megfogott fáczánokat . . . A csapdában 
megfogott fáczánok, ha nagyon soká tartották 
őket szűk ketreczekben, nem tudják többé ki¬ 
tárni a szárnyaikat és elfelejtik az egykori 
szabadságot. 

A kotó halkan sirdogált. 
— Az én ketreczeniben, a hova sok nagyon 

ügyes és nagyon okos madarász zárt be, félek, 
el fogom felejteni én is lassan-lassan a régi 
életemet. . . Már most sem emlékszem a paran¬ 
csokra, melyeket egykor a klasszikus könyvek¬ 
ből és a szent könyvekből kaptam. És néha, 
oh, néha már nem is kívánok rájuk emlé¬ 
kezni . . . 

A kotóból három hang hangzott, mint meg¬ 
annyi felkiáltás. 

- Nem kívánok már . . . És nem is tudok, 
nem is tudok már . . . Talán el is kell felej¬ 
tenem . . . Azok a tanítások, melyekre ma ok¬ 
tatnak, máskép szólnak . . . Azt hiszem, el kell 
felejtenem . . . 

Keze eleresztette a húrokat és némán esett 
vissza a selyem-újj redőibe. 

- . . . Hokiban a nagy udvar hava nagyon 
hideg volt meztelen lábaimnak és a bambusz¬ 
kardok nagyon fájtak gyöngéd karjaimnak . . , 
Most nincs többé hó ős nincs többé kard. És 
a cselédek nem nyitják fel többé szobám sód-
zsiját, mielőtt a meleg nap fölébresztett volna... 

Váratlan kaczagás hangzott fel, éles, mint a 
megrepedt üveg csengése. 

— . . . Bizonyára jobb felejteni . . . elfelej¬ 
teni mindent.. . El fogom felejteni... Hó ! . . . 

A kotó, melyet rosszul tartottak a szórako¬ 
zott ujjak, leesett a földre. 

Joriszaka marquise nem vette fel mindjárt. 
Meredt szeme csak nézett tovább, nem tudni, 
hova, az ürességbe. Mozdulatlan maradt, mint 
egy térdelő szobor. Végül olyan mozdulattal, 
mintha a feje fájna, végigsimílott két hüvelyk¬ 
ujjával a halántékán. Aztán ismét elnevette 
magát, de most szelídebben. 

- Hé! - • mondotta - - alighanem untat¬ 
tam sok bolond fecsegésemmel . . . 

Felze folytatta a festést és nem felelt. 
- Igen - - mondta megint Joriszaka mar¬ 

quise — csak beszéltem, a nélkül, hogy hal¬ 
lottam volna a saját szavaimat. Kérem, bocsás¬ 
son meg. Az asszonyoknak néha egészen el¬ 
megy az eszük. 

Fölvette a kotót. 
- Ez a régi, régi zene zavarta meg a feje¬ 

met . . . Nem volna szabad ezeket ismételni 
senki előtt, soha, úgy-e? Mert szégyenletes 
dolog bolondságokat beszélni . . . 

Felze még mindig hallgatva, festett tovább. 
- Maga nem fogja elmondani, tudom. A 

barátnőjének, Mrs. Hockleynek rosszul esnék. 
És azt hiszem, elitélne engem. Ő olyan bájos! 
Csodálom őt és szeretnék hasonlítani hozzá. 

Felze hátrább lépett két lépéssel és a vászon 
felé nyújtotta diadalmas ecsetét. Az arczkép, 
bár nem volt befejezve, élt már, személyes és 
hatalmas élet volt benne. És ennek az arcz-
képnek a szemei — kelet-ázsiai szemek, mé¬ 
lyek, titokzatosak, homályosak, — különös iró¬ 
niával függesztették tekintetüket Joriszaka mar-
quisere, Mrs. Hockley bámulójára. 

XVII. 
- Igazán inkorrekt dolog volna, ha eljönne 

arra a garden-partyra, melyet a jachtomon 
adok ? — kérdezte Mrs. Hockley. 

— Oh, dehogy! És úgy szeretnék elmenni! — 
felelt Joriszaka marquise. 

Tehát eljött. 
Mrs. Hockley mindenütt, a hol jachtjával 

megállott tengeri utazásain, rendezett egy szen-
zácziós ünnepélyt az Iseult fedélzetén. Kend-
szerint meg voltak híva a diplomacziai vagy 
konzuli kar, a külföldi, akár európai, akár 
amerikai kolóniák és a kikötőben horgonyzó 
hajók tisztjei, ha ugyan voltak ott. Nagaszaki-
ban nem igen vannak nagy számmal magas¬ 
rangú japánok. A város régi soguni székhely. 
Soha nem volt helyi arisztokracziája. Csupa 
apró emberek laknak benne, boltosok, mester¬ 
emberek, jelentéktelen kispolgárok. A nyugatiak, 
a kik itt laknak, nem igen érintkeznek ezzel a 
néppel, melytől nevelésük ép úgy elválasztja 
őket, mint fajuk, így tehát Mrs. Hockley gar-
den-partyján, miután a kormányzó és az arze¬ 

nál parancsnoka szolgálati okokkal kimentet¬ 
ték magukat, Joriszaka marquise egyedül kép¬ 
viselte a nippon elemet. 

Természetesen annál nagyobb feltűnést kel¬ 
tett. 

Az Iseult felső hidja, a spardeck, a mely az 
első árbocztól a hátulsó árboczig húzódik és 
térrészül szolgál a fogadótermek fölött, való¬ 
ságos kertté volt átalakítva, parterekkel, pá¬ 
zsittal és virágzó cseresznyefákkal. Száz mun¬ 
kás, azok közül a japán munkások közül való, 
a kiknek mindegyike hat európai munkással 
ér fel ügyesség és leleményesség dolgában, 
egész éjjel dolgozott ezen a mezei alkotáson, a 
melyet mintha valami varázslat hozott volna 
létre. Nem hiányzott semmi, még a víztükör 
sem, egy miniatűr tavacska, márvány partok¬ 
kal, lótuszokkal és különös ázsiai cziprusokkal. 
A hajó fara felé gyep-emelvény volt a zenekar 
és a tánczosok számára; tizenkét sötét ruhájú 
gésa játszott a lamburinon és a háromhúros 
japán hegedűn, melyet samiszennek neveznek; 
nyolcz maiko, tarkán mint a szivárvány, tán-
czolta egymás után vagy csoportosan a régi 
Japán festői és kedves tánczait. 

Joriszaka marquise, a nemzeti eleganczia és 
bájosság e kedves látványaival ellentétben li-
berty selyem ruhában volt, velenczei quipure 
betétekkel és négy hatalmas strucztoll lengett 
óriási harangalakú nemez kalapján. 

Mr. Hockley vendégei csakhamar betöltötték 
az egész csodálatos kis kertecskét bámuló, lár¬ 
más tömegükkel. Leginkább amerikaiakból ál¬ 
lott a tömeg. Az amerikai pedig még Japánban, 
az udvariasság és a finomság hazájában is meg¬ 
marad annak, a mi: elég brutális barbárnak. 
Az Iseult vendégei letaposták a gyepet és csupa 
mulatságból letördelték a virágzó fák ágait. 
Ezután két tekintetet vetve a tánczosnőkre, a 
kik olyanok voltak emelvényük gyepén, mint 
megannyi nagy szines pillangó s aztán lesiet¬ 
tek a jacht termeibe és elkezdték ostromolni az 
ebédlőt, a hol a buffet volt. 

Néhány csoport kevésbbé sietett és kevésbbé 
volt éhes; ezek ott maradtak a cseresznyefák 
rózsaszínű árnyékában, szemben a gésákkal és 
a maikókkal. Ezek európaiak voHak és a jan-
keek művelt elitje, a bosztoniak vagy ne\v-
orleansiak. A nélkül, hogy túlságosan ámul¬ 
doztak volna a látványosságon és a hangverse¬ 
nyen, valamennyien hozzá lévén szokva sze¬ 
mükkel és fülükkel egyaránt a szélső kelet¬ 
hez, - - ezek a kevésbbé primitív emberek 
udvarias figyelmet tanúsítottak a számukra 
nyiló szórakozások iránt és udvaroltak a házi¬ 
asszonynak, a hogy annak rendje és módja. 
Mrs. Hockley leült a fűbe és mindenkit figyel¬ 
meztetett arra a bizarr ellentétre, mely a hul¬ 
lámok felett lebegő függőkért és a körülötte 
elterülő tengeri látkép között volt. Ezt Felze 
gondolta ki. 

(Folytatása következik.) 

JÓTÉKONYCZÉLÚ ÜNNEPÉLY LONDONBAN: ELŐKELŐ HÖLGYEK RÓZSÁT ÁRULNAK. — Underwood és Underwood fényképei. 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Békefl-Emlékkönyv. Vaskos kötet, melyet Béki-fi 

Rémig tiszteletére adtak ki volt tanítványai. Békén 
Rémig, a magyarországi cziszterczita-rend jelenlegi 
főapátja, mint budapesti egyetemi tanár a magyai 
művelődéstörténet tanszékén nagyhatású tevékeny¬ 
séget fejtett ki s buzgó tudósnemzedéket nevelt a 
magyar történetírásnak. A Pintér Jenő szerkesz¬ 
tésében most megjelent emlékkönyv a tanítványok 
hálájának megnyilatkozása. A gazdag tartalmú kö¬ 
tetben egész sora vonul föl a gondosan kidolgozott 
művelődéstörténeti értekezéseknek és irodalomtör¬ 
téneti tanulmányoknak. Szerzőik a maguk tudo¬ 
mányának serény munkásai, nagyobbrészt főiskolai, 
középiskolai tanárok, múzeumi és levéltári tiszt¬ 
viselők. Az emlékkönyv Békefi Eemig irodalmi mű¬ 
ködésének czimjegyzékén kívül harminczegy dol¬ 
gozatot tartalmaz: Prívpalits István : A «Művelő¬ 
déstörténeti Értekezések^ Horváth Jenő : Nemzeti¬ 
ségeink művelődéstörténete. Balogh Margit: A dunai 
hajózás történetéhez. Hóman Bálint: A társadalmi 
osztályok Szent István államában. Domanovszky 
Sándor: Kézai kódexéről. Czakó Ambró: Bresciai 
Arnold és Abelard. Bártfai Szabó László: János 
kalocsai érsek származása. Bruckner Győző : A sol-
tészség intézménye a Szepességen. Marczinkó Fe-
rencz: Középkori franczia utazók Magyarországon. 
Divéky Adorján: Magyar hatások a lengyel múlt¬ 
ban. Csöbör Alfréd : Hazánk és a krakkói egyetem 
bíráskodási joga. Danninger József: A középkori 
városi élet. Iványi Béla: András brassói deák le-
fejeztetése Eperjesen 1515-ben. Vargha Dámján: 
Ósi nyolczas versforma kódexeink bibliafordításá¬ 
ban. Gondon Felicián : Kinizsyné Magyar Benigna 
imádságos könyvei. Fogd József: Lobkovic Bohus-
lav a magyarországi humanisták között. Hnlub 
József: Istvánffy Pál. Nagy Béni: Eger ostroma 
15,">:>-ben. Relkovic Néda: Városi élet Újbányán. 
Ziívoilxzku Levente: Sztrányay contra Pongrácz. 
Molnár István : A homonnai várkastély. Ki"s István : 
II. Rákóczi Ferencz erdélyi hadi élelmezési bizott¬ 
sága. Vnrgha Zoltán : Péter Ferencz családkönyve. 
Mifkolczy István : Az erdélyi felekezeti viszonyok 
Bajtay püspöksége alatt. Prónay Antal: Az iskolai 
színjáték a XVIIL század társadalmának életében. 
Dézsy Lajos: A czegei névtelen. Pintér Jenő: 
Kármán József: Buday Károly: Fessler Ignácz 
Aurél a magyar művelődéstörténelemben. Görög 
Imre: A nemzeti reformkorszak előzményeiről. 
Madarász FJóris: Időszaki sajtónk történetéhez. 
Ttirdui Anyós: Kalocsay Alán. 

Mrs Pankhurst, az angol feminista nők vezére, ki 
fogságában éhezéssel akarta elemészteni ,magát. 

Dr. Marczali Henrik: Báró Eötvös József. 
Marczali tanár füzetének az aktualitás érdekes¬ 
ségét adja az a körülmény, hogy még ebben az 
esztendőben ünnepelni fogja egész hazai kultúránk 
báró Eötvös József születésének századik évfordu¬ 
lóját. Eötvös és magyar kultúra, két oly fogalom, 
mely jóformán fedi egymást, mert egyrészt alig van 
a magyar kultúrának olyan ága, melynek törté¬ 
netében Eötvösnek nem jutna jelentős szerep, más¬ 
részt - - ha a haladás nem vonható is kétségbe, 
már csak azért sem, mert egy félszázad elmúlásáról 
van szó, — Eötvös kulturális ideáljai alig jutottak 
közelebb megvalósulásukhoz az utolsó ötven eszten¬ 
dőben s nagy részük ma is csak kevesek ideálja, 
úgy mint Eötvös idejében volt, sőt egy részüli ta¬ 
lán már ábránddá fokozódott le. Eötvös conserva-
tiv lénye magában rejté a mai radikális kultúr¬ 
politika valamennyi törekvését s a mi az ő eszméi¬ 
ből halálakor a közel jövőben teljesiilhetőnek tar¬ 

tatott és ma csak mint sokkal távolabb jövő 
zenéje tűnik fel előttünk, azt a gondolatot kelti, 
hogy most volna csak igazán szükségünk egy 
Eötvös Józsefre, ki az általa hazánkban először 
fölvetett modern kulturgondolatokat, melyeket in¬ 
tézményekben legalább külsőleg megvalósítani is 
próbált, kulturális tartalommal is megtöltse. Meg¬ 
adni egy nemzetnek azt a lehetőséget, hogy kul¬ 
túrát teremtsen magának, bizonyára a legmagasz-
tosabb feladatok közül való s ha valaha egy em¬ 
ber, úgy báró Eötvös József volt az, ki ezt a di¬ 
cséretet megérdemelte. Nem az ő általa lerakott 
alapokon, sem a meglevő kereteken nem múlik, 
ha a kultúrának az az általános, szeretettől átha¬ 
tott s Eötvös által is óhajtott magas színvonala 
nem következett be. k. 

Tátra-kalauz. A magas Tátra és a tátravidéki 
fürdőknek ez az ügyes és áttekinthető útmutatója 
immáron ötödik kiadásában jelent meg. Az első 
kiadás, a melyet valamikor dr. Szontagh Miklós 
állított össze a magyarországi Kárpátegyesület köz¬ 
reműködésével, immár olyan átalakuláson ment át, 
a minőt a mai kor megkíván az igazi útmutató 
könyvektől. Gróf Teleki Sándor, a Tátra lelkes és 
rajongó barátja dolgozta át az előbbi kiadásokat 
és ez az átdolgozás mindenképen előnyére vált a 
könyvnek. A ki ennek a Tátrakalauznak útmuta¬ 
tásaival járja be ezt a magyar Svájczot, még in¬ 
kább fogja élvezhetni szépségeit. Tájékoztat e könyv 
a Tátra lakásviszonyairól, összes útjairól és ösz-
szes közlekedési eszközeiről is, és többek között 
az új tátrai villamos vasút menetrendjét is közli s 
számos térképpel is el van látva. 

A «Jó pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja legújabb, július 7-iki számában 
közli lienedek Elek két versét, Lampérth Géza 
elbeszélését, Sebők Zsigmond folytatja Dörniör/o 
Dömötör utazását Budapest körül, Mannó Milti-
adesz evezős bajnok a stockholmi olympiádról irt, 
Faragó Géza kedves képet rajzolt, Szemére György 
pedig új ekalandos történetiét kezd el Vitéz Ka¬ 
rika Mátyás czímmel A «Jó Pajtást-t a Franklin-
Társulat adja ki. előfizetési ára negyedévre 2 ko¬ 
rona 50 fillér, félévre 5 korona, egész évre 10 ko¬ 
rona, egyes szám ára 20 fillér. Mutatványszámot 
kivánatra küld a kiadóhivatal. (IV. kér., Egyetem-
utcza 4.) 

Új könyvek. 
Tátra-kalauz. Ötödik kiadás. Átdolgozta gróf 

Teleld Sándor. Singer és Wolfner kiadása. Ara 
vászonkötésben "2 korona 50 fillér. 

Vegyünk 

\ 

Schweizer selymet 
Kérjen mint it* mi ru'iávnak és blouuoknax v»W 
tavaszi és nyíri uidonságairtból: Rayés, Foulards 
Voils, Crépe de Chine, tolidme, Mousseline. Uu 
cm. srilea, íné érje K I'ÜO felfelé, feketében, 
fehérben, egyszinben is tarkában, valamint 
hlmzglt blouseok ts elja'< batisziban, kelmében, 
viezonban és selyemben. Mi csak elismert 
szolid selyemszöveteket közvetlenül adunk el 
magánosa nak rérm.ntva és mar vámmentesen 
k lakisiioz iz&llitva. — (Dupla levélbélyeg.) — 

Schweizer ft Co., Lázéra D 23 (Schweiz) 
s»'jremszövet szétküldés — Klr. udvari szállító. X 

AZ ÖSSZES GÉPEK ÉS FORMÁK 
CEMENTÁRUK ELŐÁLLÍTÁSÁRA 

cementfalazótégla-gyártó gépek, cementfedő-
c-ieréyi-gyártó gépek, betonürtömb-gjártó 
gépek. — Formák csatornázási-, vízveze¬ 
ték- és alagcsövek betoncölöpök, lépcső¬ 
fokok, határkövek atb gyártására. — Kő¬ 
zúzók, hengerművek, betonkeverők, 

padlólapsajtólók. 

Dr. GÁSPÁRT & Gomp. GÉPGYÁRA 
MARKRANSTADT L. ip ig mellett 
^h Kórjuk ííynrunk'it mcglAtogatni. ^ h 
^•* ü s SZÁUIU b.oniirH iugyeu. ^ ^ 

kiváló bor- és 
lithiumos 

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

Kapható ásványvizkereskedésekben és 
gyógyszertárakban. 

QPUIII TCQ ÁOHQT Szinye-Lipóczi SsJvatorforrás-vállalat, 
ObflULI C.O AUUO l Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

A Pozsonyi Kereskedelmi- és Iparkam-rá-
tól fenntartott nyilvános, három é.folyamú 

l Í U i Felső Kereskedelmi Iskola Pozsonyban. 
Érettségi vizsgálat. Állásközvetítés. Internátus. 
Értesítőt kívánatra küld az IGAZGATÓSÁG. 

a 
luUenvM 

bittó* Könnyed 
JÁRÁS TiTKA 

• • • k »v*lddt 

PÁLMA 
KAUCSUK-CIPŐSAROK. 

ÜGYEN SZIVATTYÚT, 
FECSKENDŐT mlelfitt 

ajánlatot 
nem kér a 

Központi Szivattyú- és Gépforgalmi Vállalattól 
Bpest, VI., Teréz-körút 50. (Gyár-u. 25.) Telefon 47-52. 
Elsőrangú honi gyártmány. - - Olcsó árak. 
A Bpesti Szivattyú- és Gépgyár R.-T. gyártmányainak főelárusitdtelepe 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyár és főüzlet: A főváros első és legrégibb 

VIII R-ir.it., ii «d osipketis«titó,vegytÍBztitó 
lll.,öaniSS-ll.SO. és kelmefestő gyári intézete. 

Fiókok : n. , Pő-utcza 37. tv., Eskü-nt 6. rV.,Keoskemétl-
ntcza 14. V., Hai niinczad-u. 4. VI., Teréz-körnt 
39. VI., Andrassy-ut l e . VIII., József-körnt 2. 

Új, pompás gyógyópület 

SUj«rUrtominilg,tfByliitizet600uoba2.-kor.. 
M Mj.bk. litumoi .iUiitá*. lilt Hwiidéki Urrtata. n$ 

£| l l AYt l v ő * é s fü rd°kurák 

C k v , l % ? A M kivál° 0yó9yeredménnye|: 

W m i M M gyoniQr''bél'és máJ | l a jo l (ná l 'epek í ) ' 
O J l } [nél, cukros iiugyárnál, köszvénynél. 

fő lerakat: Hoffmmia József ezeknél, Bndapest, V., Báthory-ntcza 8. szám 

- Eoylw. nbtlpu étfajlat. Szél- it poratitn. -

N E S T L É ""-E GYERMEKLISZT 
Próbadobo^okat, valamint orvosi 
röpiratot a gyermeknevelésről díj¬ 
talanul küld a HENRI NESTl,íí 
cség,WIEN, L, BIBERSTASSE II. 
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HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: Eápolti NAGY 

IMBE negyvennyolczas honvódhuszárhadnagy, Szat-
mármegye volt főszolgabiráj a s nyűg. királyi tör¬ 
vényszéki bíró, 85 éves korában Bikszádon. — 
JELENTSIK VINCZE nyűg. gyalogsági tábornok, 81 
éves korában Pozsonyban. - - HOLLÓST SZABÓ ANTAL 
LAJOS, 78 éves korában Mező-Szent-György község¬ 
ben. - - Bölöni MIKÓ BÉLA nyűg. magyar királyi 
bányatanácsos, 70 éves korában Pankotán. 
MOLNÁR SÁNDOR iparos, 70 éves korában Érsekuj-
várott. — TÉTTBY JÓZSEF nagytétényi esperes-plé¬ 
bános áldozópapságának negyvenedik, plébános-
ságának huszonhetedik s esperességónek tizedik 
évében, 68 éves korában. — PACHEB PEBENCZ állam-
vasúti fó'ellenó'r, osztályfó'nök, 53 éves korában 
Budapesten. - - Dr. FECHTEL JÁNOS számszéki ta¬ 
nácsos, kir. kath. fó'gimnáziumi tanár, 53 eves 
korában Szatmárnémetiben. Szendró'i Kiss 
ISTVÁN törvényszéki telekkönyvvezető, 50 éves ko¬ 
rában Beregszászon. VIDA FÉLIX a «Neues 
Elemes Journab felelős szerkesztője, Budapesten. — 
BAÜEB EDE budapesti nagykereskedő az Adler és 
Bauer-czég beltagja, Judendorfban. - - Dr. NAGY 
SANDOB fővárosi orvos, 41 éves korában Buda¬ 
pesten. — KOSTA KÁLMÁN kisgörbői tanító, 30 éves 
korában. 

Özv. GANZ ÁBBAHÁMNÉ, szül. Heisz Jozefin, 80 
éves korában Budapesten. — Ozv. sepsiszentgyörgyi 
idősebb DACZÓ FEBENCZNÉ, 84 éves korában Bras¬ 
són. - - Özv. CSENOEBY ViLMOSNÉ, szül. Valkant 
Mária, 77 éves korában. — Özv. BBENNER FERENCZNÜS, 
szül. Gasparik Mária, 64 éves korában Nyitrán. -
BILÓ SÁNDOBNÉ, szül. Szupi ér Márta, az állami 
Erzsébet Nőiskola polgári iskolai lanitónőképző ren¬ 
des tanára, 34 éves korában Budapesten. — Özv. 
idősebb PAYER ANDBÁSNÉ, Nagyszalontán — Sze-
merjei DEMETEB TIBOBNÉ, szül. Gálitzky Etelka 
színésznő, 25 éves korában Budapesten. — Felső-
dobszai és sztankóczi SZTANKÓCZY MARISKA, 20 éves 
korában Pelejtén. 

Előfizetési föltételeink: 
A t Vasárnapi Újság* negyedévre 5 korona, fél 

évre 10 korona. 
A • Vasárnapi Újság* a «Világkrónika* val 

negyedévre 6 korona, félévre 12 korona. 
Az előfizetések a «Vasárnapi Újság* kiadó¬ 

hivatalába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám 
küldendők. 

EGYVELEG. 
* Az angol bank arany-mérlegei oly érzéke¬ 

nyek, liogy egy a mérlegbe dobott levélbélyeg a 
mérleg mutatóját hüvelyknyire lenyomja. 

Y§§ 
fbroeüóii 

Pond 
Megóvja a női arczbőrt az ártal¬ 
mas napnigaraktól. Az arcz nem 
izzad, nem feuyes, hanem előke¬ 
lőén mattá lesz. A világ legjobb 
poudere. Ára 3'— és 5'— korona. 

SAKKJÁTÉK. 
2804. számú feladvány Bobrow P.-tól, Moszkva. 

SÖTÉT. 

H e l y e i é n fej tet tek m e g : Merényi Lajos. — Geirt 
József és Stark Vilmos. — A • Hudapesti Sakk-köri. — 
A tBudapetti 111. kér. Sakk-köri. — Lndányi Antal. — 
Wyschogrod Pál. - Beér Mór. — Gottléb István (Budapett). 
Németli Péter (Ctongor). — Kintzig Itóbert (Fákért). -
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer AnUl (Lipót-
vár). — Szabó János (Bakony-SzentÜitlo). — A •Győri 
Sakk-kdrt. — Székely Jenő. — Mészey József (QySr). -
A tZborói Társaskört. — A •Kalocsai Katholikut Kört. — 
Veöreös Miklós (Zircz). — Ifj. Hubay Bertalan (Bodzát-
ujlak). — A •Dunaföldodri Egyenlőttgi kört (Dunaföldvár). 
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István < Hajdú-
hadliáza). — A iLeibiczi Gazdasági Kaizinói (Leibicz). — 
Lustyik János és Szivák János (Alberti-Irta). — iCiengeri 
Cafiinót (Ctenger). — Király Mihály (Zrnta). — Kunz 
Hezső (Temarékdt). — Budai Sakkozó Tártatág (UudapatJ. — 
Patkó Imre (Talpat). 

Szerkesztői üzenetek 
Valakit temetnek. Nyári éjjel Ügyesség, (rutin) — 

-rmilll több. 

Egy asszonyhoz. (Lelkem leánya stb.) Ezek csak 
szavak, gondosan vannak válogatva, néha szépen is 
csengenek, de tulajdonképen nem múmiának semmit, 
a mit költöileg érdemes volna elmondani. 

Azt mondjátok. A török asszony. Csókol a csönd. 
A jókora halmaz kézirat közt nincs egy sem, a mely¬ 
ben valami értéket lehetne felfedezni. 

Hogy van az? Üresen és inintleu muzsika nélkül 
konganak a sorai, - - minek verset írni, mikor az 
embernek nincs semminemű mondani valója ? 

A csodás tükör. Egy arcz stb. Fiatalos dobálódzás 
a nagy szólamokkal, melyeknek költői órtelmük, — 
sőt néha egyáltalán semmiféle értelmük sincs. 

KÉPTALÁNY 

a b e d t f g h 
vnAoos. 

Világos indul és a harmadik lépégre mattot ad. 

A 2797. számú feladvány megfejtése Herland S.-től. 
Világos. Sutét. 

1. Hcl—oll„ . Ke8-di 
2. He2-c3 f stb. 

6 
1. . . Í6—f5 
a. He2—g] stb. 

Világos, a. Sötét. 
1. Í6xe5 
2. He2—c3 stb. 

A «Vasárnapi Újság* 23-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: Dűlő falhoz ne támaszkodjál. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vánne„'ye-n. II. 

Kiadó-hivatal: Bndapest, IV., Egyetew-utcza 4. 

C t re l ' l • 

ipo valódi 
A nyál- kész veszedelem 
kisdedeinknek, mert a hőség nemcsak gyor-itja az ételek 
romlását, de közvetlenül is hátrányosan befolyásolja a cse¬ 
csemők emésztését. Hányszékelés és hasmenés ilyenkor 
napirenden vannak. Ez idejekorán megelőzhető, ha a tejhez 
• Kufeken-t adunk, vagy ^Kuffke'-t tisztán vízben főzzük. 
Ez a könnyen emészthető táplálékony eledel állandóan leg¬ 
jobban sziveltetik, szabályozza az emésztést és alkalmas 

kellemetlen betegségek megakadályozására. 

kina bora vassal 
Hygienikus kiállítás 1906. Legmagasabban ki¬ 
tűnt Krősltőszer gyengélkedők, vérszegények 
és labbaüozók számára. Étvágygerjesztő, ideg-

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

J. Serravallo, Sv.^Sfc Trieste-Barcola, Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres üvegekben. 
K 2.<íO, literes üvegekben K 4.80. 

AZ ÖREGEM 
is mindig azt mondta, hogy szeplők elűzésére, valamint 
finom, puha bőr és fehér teint elérésére és megóvására 
nincs jobb szappan, mint a világhírű «Steckenpferd> 
liliomtej-szappan. Védjegye iSteckenpferdi, készíti 
Bergmaon & Co. czég Tetscheu a/E. — Kapható min¬ 
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszertár- s minden e 
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 fillér. — Hasonló¬ 
képen csodálatosan beválik a Bergmann-féle tManerat 
liliomtej-krém fehér és finom női kezek megóvá¬ 
sára, ennek tubusa 70 fillérért mindenütt kapható. 

MARGIT 
J-iFJsL gyógyforrás — (Beregmegye.) 
a gyomor, belek, húgyhólyag e különösen a 
légsőszervek hurutos bántalmainál igen jó hu¬ 
táim még akkor is, ha vériének esete forog fenn. 
Mjgrendelhető: EDESK.ÜTY L.-nál Budapesten 

és a forrás kezelőségénél Munkácson. 

Utazó közönség figyelmébe! 

Ha jó és megbízható bőröndöt óhajt, ne 
fogadjon el mást, mint 8 bőr-sarkost. Kapható : 

és. kir. üdv. bőröndös 
és bőráru gyá-tónál, 
Bpest, Rákóczi-út 11. Papek József 

Ékszer. Ezüst. Óra. 
Iparművészeti tárgyak, egyházi szerek gyán áron beszerezbt-
tök kéHZpénz vagy angol l endssertt réssletflsetésre IB 

csa„ éskirsÁRGA J Á N O S 
, Klgyő-tér 5. Kolozsvár. Mátyás király-tér 13. Budapest, IV. 

Legdivatosabb karpereo M b b k l v l t . e l Ü M Ü B U , 5 M l k f l t ó l l K r m n l m j a m n n u»l«gyut t l l f , 
órával. (Belií) .vöewkOzök 19 flll., hal«, p««nTé,, tésztái t4Uk 

14 f., k.T*«, t»ás «rTic«k, jouj 14 k 'tó 110 K 1 3 1 , tálczik, erelenciek, k*o;erkoearu, l « l., i«ves, H U mai »e«, juur 
íM«t W)rMUJJb0t"ili^" 16 ' SMb«d meglfkintés téielkénysier nélkül. Szabott gyári árak. Képes 
Araél , ~ 14 • árjegyzék ingyen és bérmenue. Videkrt tiltatekot teszséji^l kuld 

Az Ön gyermeke szenved 
a fájdalomtól, melyet bőrkiütések, ótvar, nedves, kivörösödött, fel¬ 
dörzsölt vagy feltört bőr okoz. — Ezek ellen számos orvos és 
szülésznő a «KABYMYUA.-CKÉMK» gycrmekkcnőcsöt a legjobb 
crcdménynycl ajánlja, mely azonnal fójdalomcsillapitólag és fjyó-
gyitólag hat. — Felnőttek is kitűnő ered¬ 
ménynyel használhatják bőrkiütéseknél, 
feltöredezeü bőr, kézdurvulás és lábizza-
dás ellen. Vigyázzon minden doboznál 
a «Babymira-créme» névre és utánzatokat 
utasítson vissza. Kapható minden gyógy¬ 
szertárban, dobozonkint CO fillérért, vagy 
magánál a készitőnél Brodjoviu H. Zrínyi¬ 
hez czimzelt gyógyszertárában, /:u|i-ál>. 
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Cs. és klr. fensége 
József főh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és Iroda: Budapest, m kér., Sarayntcza 10. 
KÖ7Ponti viz-, lég- él gőzfűtések, légszesz és íiiTezelékek csatornázások 
szellö/ti-tések. szivattyúk, vizerőmüvi emelőgépek (,»!>. - erveK, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

:ADEN 
*WIEN mellett. 

Nagyfokú radioaktivitás. 191 l-ben 32,193 fürdő-
vendég. Kiváló gyógyerejü kénesforrások csuz, 
köszvény, ischias, izzadmanyok, bénalés, neural-
gia,görvelykór, bőrbijok, fémmérgezés ellen. A ba-
deni Peregrini várost forrás ivókúrához javalva. 
Fürdőidény egész éven a*. Prospektus ingyen. 

Felvilágosítás és prospektus Blockner J. hirdető-
irodája utján is, Budapest IV., Semmelweis-u." 

Nyári szünidei telep Parisban 
Rácz Sándor főv. tanár fin-neveló'intézete 
üdülés, a. franozia nyelv tanítása és Pária 
megismerése ezMjából 7 Hetet tölt a franozia fő- _^j 

^ _ városban. Az intézet penziója Paris énVersall- _ 
V les között levő nagy erdőségben lesz. Jelent- y 

kezeseket elfogad a.'', intézet igazgatója: Budapesté .. 
A V., Szeinélynök-n 7. I. em. Telefon 152-64. A 

Őr. Qerstel 

I-fördő, Felső-Aasztria, 
ElsőranKU jodbnimfördö. Ruróna 
legrégibb és leggyógybatásostbb 
jódforrása. Idény : május l-tőlok-
lóber l-ig. FelTilágosilást és pros¬ 
pektust küld az állami gyóf.v-
telepek igazgatós. Bad-HalI 

natórlnma télen lu nyitva van. 

ANYÁK FIGYELMÉBE!! 
Gyermekek élűmért, legkiválóbb tápizere a 

Phosphatine Faliéres, 
Igen kellene* IzU, könnyen emészthető, * fogzait 
megkönnyíti ét biztosítja a csontrendszer fejlődését. 

Egy nagy doboz (elegendő 3 hétre) ára 3 kor. 80 fill. 

Fő- 7 n l + á n P A . a győ8V-raktár: .t-Oitcin D C l a szertára 

Bpest, Y., Szabadság-tér (Na^y Korona-u. sarok.) 

Magyar ágyfoll 
2.80 koronától kezdve 
kg-.-kint. Legelőkelőbb 

beszerzési forrás: 
Magyar Kereskedelmi 
Vállalat, Miskolcz 2. 
Képes árjegyzék Ingyen 

és bérruentve. 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
EGÜSZTÍVE 
ZONGORATERME! 
Bpest, csakis Gizella-tér 2. 

Telefon. 

IBACH-ZONGOBÁK 
egyedüli képviselete. 

l B ACH-zongrorát játszanak és ajánlanak : 
Backhaus, Dohnányi, Pu^not, Alice Ripper, Saner, Stelaniay stb. 

2D 

Valódi brynni szövetek 
az 1912. év! tavaszi és nyári idényre. 

Egy szelvény l szelvény 7 kor. 
l szelvény 10 kor. 
l szelvény 15 kor. 
l szelvény 17 kor. 
l szelvény 20 kor. 

Egy 
3.1O m. hosszú 

teljes férfiruhához 
(kabát, nadrág és mellény) 

elegendő, csak 
Eev szelvényt fekete szalonruhához 20.— H-ért, 
szintúgy felöltőszövetet, turistalódent, selyem-
kamearnt stb. gyári árakon küld mint megbízható és 

szolid cég mindenütt ismert posztógyári raktár 

SiegeMmhof Brünn. 
Minták Ingyen és bérmentve. 

Az előnyök, a melyeket a magánvevS élvez, ha 
szövetszükségletét közvetlen Siegel ' lmhof cégnél, 
a evári piacon rendeli meg, igen jelentékenyek. 
Szabott , legolcsóbb árak . Óriási választék. 
Mintahfl, figyelmes kiszoleálás, még a legkisebb 

rendelésnél is, teljesen friss áruban. 

RÁCZ SÁNDOR 
fővárosi tanár 

FIÚNEVELŐ és TANINTÉZETE 
a Dunaparton, a: Országház 
mellett, közel a Margitszigethez, 

Budapest, V. kerület, 
Személynök-utcza 7.1. em. 
elemi-, közép- és kereskedelmi 
iskolai tanulok számára. 

Nyári szünidei telep: 
Parisban és Abbáziában 

Német, franc/.ia és an¬ 
gol társalgás. — Zene, 
torna, sport.— Korrepc-
ticzió bejárók'számára. 
Miigántaiiulóknak rend¬ 
szeres tanfolyamok. — 
Elsőrendű föv. és állami 
kö/ép- és keresk. isko¬ 
lai tanárok. Akad. és 
egyetemi hallgatók szá-
míira külön pensió és 
jogi szeminárium. 

Prospektust szívesen küld az 
igazgatóság. 

Háló-, étkező- és buffet-kocsik közlekedése 
- J912 május hó 

a magyar királyi államvasutak vonalain 
1-től kezdve. 

Paksi-szigeten 
Vasút- ég hajóállomás Paks. Poata, telefon, 
távirda. Gyorsvonaton 4 óra, hajóval 6 óra 
alatt elérhető Budapestről Az egryetlen 
homok-strand fürdő a Danán. 
Elsőrangú szálloda, vendéglő és kávéház. 
Fürdőidén}- jun. 15-től szept. 3O-ig. 

Prospektust küld a fürdőigazgatóság Paksi-
• • sziget, Paks. 9 • 

J. H á l ó k o c s i k 

1 Vonal 
I n d u-l É r k e z i k A hálókocsi póljegyek árai 

1 Vonal honnan órakor nlmu 
lonittal hová órakor vonalrész 1. ol» |;ll. o»:l. 

i 

2 

Budapest keleti f. l, - W i e n 
urai k Kiralyhidln ál 

lludapeat keleti p. i Ijjel 10 Ü 12 Wimbe regg. 720 Budapest keleti p. 0.— Wien Tjgy 'isiont 9.60 7.20 i 

2 

Budapest keleti f. l, - W i e n 
urai k Kiralyhidln ál 'W„k5l Ijjel 10 211 11 Budapest keleti p. n. refV 625 

Budapest keleti p. 0.— Wien Tjgy 'isiont 9.60 7.20 i 

2 Btutlpnt nyugoli p. «. 
starrheffiei ál 

— Wien Budipeu njngw i p. o- este 922 118 Wimbe regg: 5^á Vica vagy visionl 9.60 7.20 

i 

2 Btutlpnt nyugoli p. «. 
starrheffiei ál Wienböt éjjll 11 üi 113 Boéapest nyugoti p. o. refg. 820 a p " nynf p. Vica vagy visionl 9.60 7.20 

3 B«dipe»l lyogoll p •.— Segmif 
liídapesl nyílton p. «, e « 

5J5 
609 Segeitlrri d. e. 1112 Bndipeil nyugoti p. u. -Segesvár Tégy vrsionl 

— Kolotsvlr e e 
gj viuiui iippil 

14.40 
9.60 
4.80 

10.30 
7.20 
3.60 3 B«dipe»l lyogoll p •.— Segmif 

SjjOTMI d.0. 5J5 601 Badipost y/yx> p. n. ngg. 730 Eglomlr— Segeeitr n 
-Segesvár Tégy vrsionl 
— Kolotsvlr e e 
gj viuiui iippil 

14.40 
9.60 
4.80 

10.30 
7.20 
3.60 

4 
Bukarest 
• II 

krleti 
« 

500 604 
Prediiln regg. 
Bukirallbe A e. 

633 
1 1 « 

B n U p w keleti p. n.— Bukareli -agy lisionl 17.40 
14.40 
14.40 
4.80 
9.60 

10.80 
10.30 
3.CO 
7.20 

4 Á r a i Piskl, Preítak 
Bukarest 
• II Bolamli 

t£C& 

krleti 

« - iu. 
•ste 601 Bodipesi keleti p «. d. g. 126 

• e e —Brassó 
e e e - A r i d 

AraJ — Predeil »agy vissti 
'• '. nappal 

17.40 
14.40 
14.40 
4.80 
9.60 

10.80 
10.30 
3.CO 
7.20 

5 Budapest kelni p. >.— Pilki (ú j í t ) 
lludaprsl kelen p o. eile 939 610 Piskire d e 1047 Arad— Hukarest 'agy tinool 

9.60 
13.60 
9.60 
9.60 

7.20 

7̂ 20 
5 Budapest kelni p. >.— Pilki (ú j í t ) 

Piskira d . l 421 609 Budapest keleti p. f. regg. Sül 
e -Pr idea l l 
a - B r i s i ó • ', 

9.60 
13.60 
9.60 
9.60 

7.20 

7̂ 20 

• 
Budlpeit nyngoti p. o.— Bukireil 

Temesvár- Vemorovl, 11 
Btdspeti ipgMl p. t. s í i . 240 704 

Vereiorovlri éjjei 
Bukarestbe dTo. ns 

1210 

Budipeal nyugoti p. •.— Bukarnl 'agy tiaotyl 
l e i — Orion • i 

16.60 
9.60 
960 
4.80 

Ü20 
7.20 
3.60 

• 
Budlpeit nyngoti p. o.— Bukireil 

Temesvár- Vemorovl, 11 Bukarestről 
Vereiorotiról 

lí 
íjjd is 703 Budipest Dyturotí p. o. d. a. 126 

• ( • — Temesvár e f 
e e a 1— Temesvár • e nipr.il 

16.60 
9.60 
960 
4.80 

Ü20 
7.20 
3.60 

7 BlIdipeA nyugoli p. a.— BtailÉ <) ÍSB W •Sö 706 
710 

1802 
Dáliáin d. e. 926 Temfi'ir— Orsóvá vegy viszont 4.80 

12.80 
3.60 7 BlIdipeA nyugoli p. a.— BtailÉ <) 

BlBKrtl C l . 418 1807 
163/709 Dtsdinol nyuj oti p. 0. rejj. 715 

4.80 
12.80 

9 Budapest nyugoli p.u.— Oranraansnya *) 
Budapest nyugnti p. n. esle 10 U 706 71U OrlTJcublnyán . d. e. 1020 Budapest keleti p. •. — 

e « « — 
Bilimé vigy vsiont 
Zágráb t . 

etwrl 

12.00 
9.60 

9.60 

9.00 
7.20 

7.20 

9 Budapest nyugoli p.u.— Oranraansnya *) 
Oraieaabáoyiról d. & 326 80M807 

163-70Í Budapest nyugoti p. u. regg. 715 

Bilimé vigy vsiont 
Zágráb t . 

etwrl 

12.00 
9.60 

9.60 

9.00 
7.20 

7.20 

1 CjdAnbótár— ZAgrlkw II Fiumeból Ml* fi Üli 1003 Budapest keleti p. D. d. e. 
850 
800 

Zasrlb-Finme Tl jy v 

Bilimé vigy vsiont 
Zágráb t . 

etwrl 

12.00 
9.60 

9.60 

9.00 
7.20 

7.20 

10 Cu'JspMl keleti p a.— 
1 jdontk' .rlr-ZjpIk 

F i m . 
• II (.(ÓM) 
laplk 
III 

Bndipesl keleti p. o. eett 612 1004 Finnéin 
Budapei 

ngg. 710 

Zasrlb-Finme Tl jy v 

Bilimé vigy vsiont 
Zágráb t . 

etwrl 

12.00 
9.60 

9.60 

9.00 
7.20 

7.20 

10 Cu'JspMl keleti p a.— 
1 jdontk' .rlr-ZjpIk 

F i m . 
• II (.(ÓM) 
laplk 
III 

Finiséből 
Bud.pesl 
Üigíibbi 
Budepe: 
Kuliról 
Poprtd-1 
Kmiról 
Budapes 
kasairól 
Tltri-U 
Kasairól 

fSÜJ 75Ü 
Toa 

1006 
Finnéin 
Budapei 1 keleti p. •. d.e. 935 

Zasrlb-Finme Tl jy v 

Bilimé vigy vsiont 
Zágráb t . 

etwrl 

12.00 
9.60 

9.60 

9.00 
7.20 

7.20 11 Undapesl Ueli p. *.-
IjdoMbÓTlroo U (ttj 

F i m . 
• II (.(ÓM) 
laplk 
III 

Finiséből 
Bud.pesl 
Üigíibbi 
Budepe: 
Kuliról 
Poprtd-1 
Kmiról 
Budapes 
kasairól 
Tltri-U 
Kasairól 

kets.ip.1. íjjel 
75Ü 

Toa 1010 ZlCribka i e . 830 Zasrlb-Finme Tl jy v 

Bilimé vigy vsiont 
Zágráb t . 

etwrl 

12.00 
9.60 

9.60 

9.00 
7.20 

7.20 11 Undapesl Ueli p. *.-
IjdoMbÓTlroo U (ttj 

F i m . 
• II (.(ÓM) 
laplk 
III 

Finiséből 
Bud.pesl 
Üigíibbi 
Budepe: 
Kuliról 
Poprtd-1 
Kmiról 
Budapes 
kasairól 
Tltri-U 
Kasairól 

1 UK 8U 1007 Bwlapest keleti p. n. d. e. 650 
Zasrlb-Finme Tl jy v 

Bilimé vigy vsiont 
Zágráb t . 

etwrl 

12.00 
9.60 

9.60 

9.00 
7.20 

7.20 

13 
Bidiptat keleti p. u.-Poered-Felki 

K u i l l II (vegye.) ») 

Finiséből 
Bud.pesl 
Üigíibbi 
Budepe: 
Kuliról 
Poprtd-1 
Kmiról 
Budapes 
kasairól 
Tltri-U 
Kasairól 

keleti 15116 
4 PoprId-Felkara reeg. 620 Budapest keleti p. «.— Poprid-Fllka vagy visionl 

\assl « c 
9.60 
9.60 

7.20 
7.20 13 

Bidiptat keleti p. u.-Poered-Felki 
K u i l l II (vegye.) ») 

Finiséből 
Bud.pesl 
Üigíibbi 
Budepe: 
Kuliról 
Poprtd-1 
Kmiról 
Budapes 
kasairól 
Tltri-U 
Kasairól 

elklril •ile 
'?ü 

1 
1506 DudapMt kelni p. g. regg. 630 

Poprid-Fllka vagy visionl 
\assl « c 

9.60 
9.60 

7.20 
7.20 

13 
Bodapu UUI f «.-Tatn-Le«nirs 

l u i l a t U (vt»y.)«) 

Finiséből 
Bud.pesl 
Üigíibbi 
Budepe: 
Kuliról 
Poprtd-1 
Kmiról 
Budapes 
kasairól 
Tltri-U 
Kasairól 

..ieirt 
f. «. i»W 

«H 

m 
' ^ 1506 

4 
Tátra-Lomoietra regg. 738 

Tllrt-Lomnici vagy visionl 960 7.20 13 
Bodapu UUI f «.-Tatn-Le«nirs 

l u i l a t U (vt»y.)«) 

Finiséből 
Bud.pesl 
Üigíibbi 
Budepe: 
Kuliról 
Poprtd-1 
Kmiról 
Budapes 
kasairól 
Tltri-U 
Kasairól 

..ieirt 
f. «. i»W 

«H 

m iiü •13 
1605 Bodipefl krleti p. t. r e n . 630 

Tllrt-Lomnici vagy visionl 960 7.20 

11 [tadapesl nyttgoli p. t>— Btriii 
Budapest nyugulj p. t. tála 6SS 1406 Beriiib. ele. 1108 Budapest nyugoü p. n . -Berlin vagy visloa! 

Breslau e l 

Oderberg vagy visioit 

ntlrki 
13.00 
11.20 

9.60 

nlrki 
10.20 
9.00 

korona 
7.00 

11 [tadapesl nyttgoli p. t>— Btriii 
Berlinből d. 1. 4 SS 140Í Bidipm lyojoli p. a it. 940 1 1 l -

Berlin vagy visloa! 
Breslau e l 

Oderberg vagy visioit 

ntlrki 
13.00 
11.20 

9.60 

nlrki 
10.20 
9.00 

korona 
7.00 

15 

Koumtiilpery-BeHii 

Budapest keleti p. i - B o t t k i 

KmstnltillpflyM « • 829 903 Brfip«tkeleli p. l. d l 100 Budipest keleti p. « . -lerlin vagy viizonl 
Irl.liu • • 

Oderberg e e 

mlrkl 
13.00 
11.20 
korom 

9.60 
Irank 
6.00 

29.00 

marka 
10.20 
900 

korom 
7.00 

(rlok 
4.50 

21.25 

15 

Koumtiilpery-BeHii 

Budapest keleti p. i - B o t t k i 
BldlpW keKti p, t. it. 2% 304 Berliibe d.e. 746 

e « « -
lerlin vagy viizonl 
Irl.liu • • 

Oderberg e e 

mlrkl 
13.00 
11.20 
korom 

9.60 
Irank 
6.00 

29.00 

marka 
10.20 
900 

korom 
7.00 

(rlok 
4.50 

21.25 

15 

Koumtiilpery-BeHii 

Budapest keleti p. i - B o t t k i IMassM HM 739 901 Budipeit keleti p. o, d. n. 1250 e < » — 

lerlin vagy viizonl 
Irl.liu • • 

Oderberg e e 

mlrkl 
13.00 
11.20 
korom 

9.60 
Irank 
6.00 

29.00 

marka 
10.20 
900 

korom 
7.00 

(rlok 
4.50 

21.25 

15 

Koumtiilpery-BeHii 

Budapest keleti p. i - B o t t k i 

todapn kikeli M io. 320 904 ÍDnst.nÜ.lp.1,.1 n o . 7*7 * i a -Belgr ld e e 

mlrkl 
13.00 
11.20 
korom 

9.60 
Irank 
6.00 

29.00 

marka 
10.20 
900 

korom 
7.00 

(rlok 
4.50 

21.25 

H. É t k e z ő k o c s l k 

i Vonal I n d u l É r k e z i k 
S Vonal 

I n d u l É r k e z i k i Vonal honnan 6rikoi S í hová jónkn 
S Vonal 

honnan 'órakor síimu hová ónkor 

1 lludipeal kp .« . -« i en 
Bruck-ljrtlybidai.li 

4 Wienti m oá 
15 

16 

17 

18 

19 

ai 

ttadipeit k.p.o-ról d.e. T I T 
Paprldlelkan d. a. 535 1 lludipeal kp .« . -« i en 

Bruck-ljrtlybidai.li Wienból 4. ex 8W) 1 BudlpeM k. p. 1,-n c l 190 15 

16 

17 

18 

19 

ai 

PapraiffeHa 
(JttlLlS-lölitept. 

[iodapeitk.p.tt.— 

BodapeilLp.!.-! 
Oderberg 

nidaput uy. p. u 
Debrczen 

Budapest ly. p. •. 
MH 

BMapct ny. p. « 
Poisonv 

Budapest k. p. u. 

Kaulrel d. u 305 2 Paprldlelkan d. a. 535 

2 

} 

4 

t 

6 

7 

8 

Budiptu t p . u . - W i « , 
Bmk-Kirllyhldlfllt 

Budapest ay.p.».— Wien 
Mireteggti It 

Budapt.liry.p.«.-W>e« 

6udape»l «y. p. l — 
KwoisvÉr 

Kolnisvir-Fildvar 
üudaptsi ly. p. i — 

Karlnebts 

Budapeu k. l. a -rol d e. 
\\ienbol d. a. 
Budaped ny p-i. -rol d. u 
Wieoból d. 11. 
Budapest iy.p-i.-rol regg. 

"Wienböl d. u. 

Wienból d.e. 
iludapeelny.p.i.-rol<i u. 
K.loavlrvói r ag . 
Koloimrrói r e j j 
Földvárról d. u. 
Bndiptnny.D.o.-róld. g. 

920 
IMI 
515 
210 
753 
400 
200 
005 
205 
5211 
64* 
230 
2(0 
5 a 

S 
110 
105 
m 
109 
106 
103 
jót 
50? 
601 
704 
703 

Wia.be i . 
ÍJudinestk-p. •.-neati 
Wieobe m 

Wie.be 4 . 
b^i jwí jLUL-r iwi 
Wienbe eve 
Budapest ny.p.n.-ri t. D 
Soto.arra ^jel 

^Földvárra d7« 
Kolonflin éjjel 
KinueMre éjjel 
Biriapeinj.p.u.-rid.ii 

213 
fiü& 
PH 
640 

1214 
9ÜÜ 

101 
W 'Hí 
150 

^ 
1022 

15 

16 

17 

18 

19 

ai 

PapraiffeHa 
(JttlLlS-lölitept. 

[iodapeitk.p.tt.— 

BodapeilLp.!.-! 
Oderberg 

nidaput uy. p. u 
Debrczen 

Budapest ly. p. •. 
MH 

BMapct ny. p. « 
Poisonv 

Budapest k. p. u. 

I9-I«) 

Fiún. 

asie-

Kissiről d.e. 

nunelu. re«: 

BudipeilLp.i..rilR«i. 

Kassáról I n. 
B.dipe,tny.p.u..rolregl. 
Jebrecienból d. u. 

Zlolnarói el •. 
BodlpM BV.p.BL-rOI MŰ 
P«s..yb6l re j j . 
Budipeslk.p.u.-ról regg. 

636 
900 
700 

W 

rlbO 
521 
700 
445 
706 
320 

6J6 
7211 

5 
1501 
10112 
1001 

IIKll 
KUH 

mim 
1402 
1405 

ÍW/lll 
III/IMI 

402 

Bml ip«uLp». -nd .a 
r W é b i M 
Bekiipeal k. p. >--n este 
Kaisári d. .. 
Odietierps3 eiU 

Btvdlpillk. p. n - n éjjel 
Debreuenbe d. e. 
BustlpeM ny.p.u -rí esti 

Biielipm •y.p.v.-ri H U 
Pee.a«jl>a ejj>| 
Bwltpeit •y.p.i.-ri t i *. 
S'iunljiqkelyré d. a. 

230 
754 
925 

1233 

lOJfl 
1150 
9Ü 
133 

10 U 
940 
123] 

1 

10 

M 

12 

13 

14 

BiiUpeilk.p.0— Pisil 
Budapest k. p. u,— 

Arad— Brassó 
Budapeil k. p. f,— 

Ziaaoay 
Budapest k. p. u . -

Zimonv 
Bpesl k. p. «.— Fekriog 

Bpnl k.p. «L— Febrinf 

atiakolti-PopriJMka 
(Jun. lö-tólsaepl. 15-ig) 

Pmírol reg.; 

Brasiórll rrp^ 
Cudapesik-p-eL-róld. 0. 

Cudapest k.p.u.-ról rege 
Zimanvrúl d. n. 

Fehringról d. D. 
Budiput L p. o.-ról d. u. 

Histalcirol d. u. 
iVpriifeUiról d. e. 

200 

705 
600 

619 
710 
252 
72i 
323 
1W 
7«1 
5B 

1045 

604 
601 
602 
603 
901 
903 
906 
906 

1302 
1303 

Tssr 
1301 
1504 
1507 

Plsktre ijjel 
Budapeit k. p. u.-ri i . « 
Bnisóbi eili 
Bodapeet k. p u -re eale 
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A keblek fejlesztésére és erősítésére a 
Pilules Orientales közelébe semmi sem jöhet, 

A mostani divat a karcsú alaknak hódol, különösen a 
mi a derekat és csipőt illeti. Hogy azonban jobban szorítsa, 
de vékonyabbá tegye a derekat, a fűzőt alul hosszabbították, 
ellenben a felső testcél egész szabadon hagyták. Most tehát 
jobban mint valaha, szükséges egy szép, jól kifejlődött kebel, 
de a mellett kemény, ruganyos, mintán nincs alátámasztva, 
az elegáns nő alakja megkívánja, hogy kiegészítse a vona¬ 
lak harmóniáját. 

Tehát nem fölösleges ismételni 
a hölgyeknek, a kiknek keble nincs 
elegendő módon kifejlődve, vagy 
azoknak a sokaknak, a kiknek melle 
nem rendelkezik azzal a ruganyos¬ 
sággal, amelyet a mostani divat 
megkövetel, nem fölösleges megemlí¬ 
teni újból, hogy egyedül a Pilules 
Orientales adják meg az ideális 
keblet, a mely elegánsan harmonizál 
a derék karcsúságával. 

Hatnak különösen az emlőkre, 
a melyet kifejlesztenek és természe¬ 
tesen keményítenek, olyan tulajdon¬ 
ságoknak köszönve, a mely kizáró¬ 
lagosan az övék (Pilules Orienta¬ 
les). Azon hölgyek száma, akik a 
Pilules Orientalesnek köszönhetik a 
gyönyörű mellet, nagyobbodik nap¬ 
ról-napra és hálájuk kitűnik dicsérő 
leveleikből, a melyeket — hivatali 
titok akadályoz abban, — hogy tel¬ 
jes szövegükben közöljük, de a me¬ 
lyek a Pilules Orientales elvitatha¬ 
tatlan hatásának őszinte és auten¬ 
tikus bizonyítékai. 

így ir például de C . . . hölgy 
Teljesen meg vagyok elégedve azon 

eredménynyel, a melyet elértem a Pilulea 
Orientalesiel. Legyen biztosítva, miszerint 
hálámat fogom Önnek tanuiitani, t hogy 
fogok jó él jól érdemelt reklámot ainálni 
az ön pilulái részére. 

Mme de C .. . rue Bayen, Paris. 
És a másik: 

Uram I 
A Pilules Orítntalcs nagyon jót tettnek fi köszönet ezekért, látom 

örömmel azon beese'seket lassan eltűnni, a melyek körülvettek keblemet. 
Most már nem esem kétségbe, hogy szép keblet fogok visszakapni, a melyet 
több év óta elvesztettem, 

Louiie M . . . rue Franklin, Pötty 
A Pilules Orientales használata által csodálatosan meg" 

telnek a fiatal leányoknak épp ügy, mint azon hölgyeknek, 
kiknek keble tökéletlenül van kifejlődve vagy száradtság és 
betegségben szenvedett. 

Gyenge egészségű és szervezetfi egyének is bevehetik 
azokat, a hogy a következő két kivonat mutatja: 

ü röm; 
Én nagyon meg vagyok elégedve a Piluleü Orientalee-sal, a melyek 

nemcsak kissé' naggobb keblet adnak, hanem egészségesebb is vagyok. 
Ma 20 éves vagyok, vérszegény voltam a legzsengébb gyermekkorom óta él 
csak azóta, hogy veszem az ön Piluláit, látom vérszegénységemet eltűnni. 

Mille a . . . piacé St.-Pierre, Tonneins. 
Uram l 

A barátnőm, a kivel megismertettem a Pilules Orientalest, nagyon 
meg van velük elégedve. Sőt gyomorgöresei voltak, a melyek eltűntek. 

L. V. . . rue Couraye, Granville. 

így a Pilules Orientales nem ártanak soha sem az egész¬ 
ségnek, sem a gyomornak. Különben kizárólag ártatlan és 
jótevő anyagokat tartalmaznak, B nem veszébes szereket, mint 
arzén vagy más és soha nem merült föl panasz 30 év óta, a 
mióta minden országbeli hölgy és fiatol leány használja. 

Az orvosok maguk elismerik érdemét ég rendelik pácien¬ 
seiknek, a mit a következő levél bizonyít: 

Urán! 
Tovább is rendelem a kitünS PUules 

Orietltalei produktumot az ín pieiientcim-
*ek és ürömmel kijelenthetem önnrk, hogy 
ennek számos likért köszönhetek. 

Dactor O . . . á N... 
(Loire-InférÍ€ure.) 

A kezelés jó hatása azonnal 
kifejezésre jut és tökéletes lesz a 
hatás S hónap alatt, sőt gyakran 
néhány hét alatt, ahogy a követ¬ 
kező két levél matatja: 

Uram t 
14 nap óta szedem a Piltiles Orienta1 

lett és már megelégedettie'ggel meglepi ered¬ 
ményt veszek észre. 

Mmc S . . . L . . . rue Condart, 
Marseille. 

Uram! 
Ezennel tietek önnek gratulálni Pilu¬ 

les Orientaleteért, a melyet jobban lehetne 
esodapilulának nevetni, hogy egyetlen üveg 
elegendő volt, hogy eltüntette mtllhorpa-
dáiaimat, a mely keblem mindke't oldalán 
volt. Most gyönyörű keblem van. ÁM én 
puha mellem megkeményedett, l én ám ön 
Piluláítól el vagyok ragadtatva. 

Mme A . . . £ . . . Vevey (Suiue). 
Itt félbeszakítják a czitáláso-

kat, a melyek a Pilules Orientales 
hatását mutatják, a melyek nem en¬ 
gedik összetéveszteni egyikével sem 
azoknak a nemes reális szereknek, 
amelyek napról-napra megjelennek. 

Itt félbeszakítjuk a cználásokat, a melyek a Keleti Pilu-
lák hatását mutatják, melyek nem engedik összetéveszteni 
egyikével sem azoknak a nem reális szereknek, amelyek nap¬ 
ról-napra megjelennek. 

így tehát nagyságos asszonyom, bájos kisasszonyom, ha 
Ön javítani akarja az Ön keble esztétikáját, ha melle nem 
elég kiterjedt vagy kemény, ne habozzon a •Pilnlep Orientales»-
hoz folyamodni. Néhány hét alatt az Ön legkedvesebb óhaját 
teljesítve fogja látni és igy Ön..nem fogja legszebb derékkal 
megáldott barátnőjét irigyelni. Ön meg lesz lepetve és elragad¬ 
tatva az Önnél teljesült gyors átalakulással. Ha óhajt bővebb 
értesítést, egy kis brosúrát, amely számtalan köszönő-levelet 
tartalmaz, ügy egyszerű kérésére díjtalanul küldjük. 

Könnyű, diszkrét kezelés. — Állandó eredmény körül¬ 
belül két hónap után. 

Egy üveg tPi lnles Orientáló** ára. használati utasí¬ 
tással együtt 6-45 postautalványon való beküldése ellenében, 
vagy K 6-75 utánvéttel. 

J. Eatie, Pharmacien, 5 Passage verdeau Paris. Egvedüli 
főraktárosok Ausztria-Mapyarország részére: Török József 
gyógyszerész, Budapest, VI. kér., Király-ntoza 12. sz. és 
Apotheke zűr Mai iá Heil dér Kranken, Wien, XII. Bez., 
Teiohackergasse 5. 

Az önműködő 

-PISZTOLY 
a szakértők 
zsebpisztolya! 

Kilenczlövetü. 
7-65 mm. kaliberű. 
Ax e g y e d ü l i p i s z t o l y a v i l á g - p i a c i o n , amelynek csöv« 
lüvés közben épp olyan erősen és megbízhatóan van e l z á r v a , 
mint a legújabb katonapuskáké, tehát * lövőnek 

a legnagyobb biztonságot 
és a leg-titüuőbb lövést e redményt nynjtja és e mellett 
kényelmesen zsebben hordható. Háromszoros biztosí tója 
Tan legtökéletesebb kivitelben. Félkézzel kényelmesen fel¬ 
hozható éa bármikor leereszthető kakasa . 
Minden részében teljesen kioaerélhetően gépmnnkával készíti a. 

Fegyver- és Gépgyár R.-T. 
Budapesten. 

Kapható a bel- és kflHüld minden jobb fegjTerkereskeaésébm. 
Különféle nyelvű leírás díjmentesen rendelkezésre áll. 

ROZSNYAY PEPSIN BORA, 
Kellemes izü, kiváló jó hatású szer 

étvágytalanság, ren¬ 
detlen emésztés és 
gyomorgyengeség ellen. 

Étkezés közben véve, megóv 
a gyomorterheléstől. 
Egy üveg ára 3 kor. 2O fill. 

Kapható: 

minden gyógytárban 
valamint 

Rozsnyay Mátyás 
ARAD, Szabadság-tér. 

VÉNUSZ 
f űző pótló 

PLANK& HAUPEL 
WIEN. IX., 

SENSENGASSE No. 8 a. 

A czimre kérjük jól ügyelni. 

Ideális orvoslást nyújt a leg¬ 
több kulturáltamban szabad. 
orvosi tekintélyek ' által elis¬ 
mert és már a hölgyek ezrei 
által beigazolbalólag kipró¬ 
bált legújabb .VÉNUSZ' 
füzőpótlo. A .Vénusz, 
füzöpotlú tökéletes mozgási 
szabadságot enged, kényel¬ 
mes szabályozható, kifogás¬ 
talan alakot nynjt és munka-
közben, sportnál, ünnepélyes 
alkalmakkor viselhető, külö¬ 
nösen testes hölgyeknek fűzve 
tartja a lusat és a csípőkéi, 
ártalmas, kelletlen nyomás 
nélkül. Kezdő ár strapa-kivi¬ 
tellel és linóm him/éssel már 
10 K-tói löljpbb. Vénusz 
melltartó 4 K-tól, csipö-
formáló 8 K-tól. Megrende¬ 
lésnél elegendő a mell-, derék-
cs csipobó'ség • köröskörül 
mérve. Szállítás postán is, 
utánvétellel vagv az összeg 
elöleges beküldése mellett. 
A «\énu«z» jegy törvényesen 
védett Mintbogy mi az első és 
kizárólagos fetalálók vagyunk 
óva intjük hasonló hirdetések¬ 
től, melyek zúgkiállitásokon 
nyert kitüntetésekre hivatkor-
<*> <*> nak. G£> (£> 

M Í P l fittDyaralóba meötal 
vagy elutazunk 

helyezzük biztonságba értékpapírjainkat, ékszerein¬ 
ket, biztosítási kötvényeinket és egyéb okmányainkat 

A „HERMES" 
MAGTÁR ÁLTALÁNOS VÁLTÓÜZLET B-T. 
Budapest, Hermes-udvar, IV., Koronaherczeg-utcza 5. 

F I Ó K O K : 

V., Nádor-u. 25. (Tőzsde-palota) VIII., Baross-tér 16. 
rendelkezésre bocsátja e ezélra esetleg- csak a nyáron i t is 

* * SAFE-DEPOSIT * > 
helyiségeiben levő pénztárfiókokat- a fél- iáját zára mellett. 
ITagyobb terjedelmű bőröndök vagy ládák is el¬ 
fogadtatnak nyáron át megőrzésre e helyiségben 

Jiérleti, illetőiéit megőrzési díj JÓ 
koronától kezdve egy egész évre. 
K ü l f ö l d ! p é n z n e m e k e t , valamint a 1*1- eV külffllí fürdő¬ 
helyeire és Tarondra szAló h i t e l l e v e l e k e t a legolcsóbb fel¬ 

tételek mellett engedőnk át. 

a legkedvezőbb kamatláb 
mellett kamatoztatunk. 

PLOPATAK 
• d GYÓGYFÜRDŐ. • 
Nagymennyiségű r á d i u m o t t a r t a l m a z ó TÍZ. 
Természetes szénsavas (neuheimi) fürdők. 
Kiválóan jó eredménynyel használható < gyomor, veié, 
hólyag és a méh huru tos b á n t a l m a i n á l , m á j -
ég lépba jokná l , köszvény é l csúxnál, a l tes t i 
pangásokná l , va lamin t bármely ás Idegesség 
a lap ján fejlődő betegségeknél . A nagyhírű elöpa-
t a k i gyógyvizek orvosi javaslat szerinti ivása, összekötve 
l megfelelő és itt feluiálhatú kisegítő gyógyeszközökkel (melfg 
és hidegnirdök, viz^yógyiniézcti kezelés, másságé, sTédtorna, 
diittkus étrend) rendjUvül kedve lő e r edmény t mu¬ 
t a t fel. Fürdő-idény: május 15-től szep tember 15-ig. 
Vasúti állomás : Földvár és Sepsiszentgyörgy, honnan állandó 
olcsó kocsiközlekedés van. Lakás, ellátás olcsó és választékos. 
Az elő- és utóidén.ybpn (május 15-161 június 15-ig és aug. 2U-IÓ1 
szept. 15-ig) á gyógy- és zenedijnak fele fizetendő, lakások 
50%-ál és ellátás is sokkal olcsóbb. Á s é l ő p a t a k ! á s v á n y -
vis, mely á szénsavdus, égvényes vasas vizek között első he¬ 
lyet foglal el, mint gyógyeszkoz, háznál is használható ti* 
Üdítő, ke l l emes itiil tintán vagy borral vegyítve, nagy 
krdveltségnek örvend. Itthon és a külföldön évenkinl egy millió 
palánknál több kerül forgalomba. Szétkuldési hely Élőpatak, de 
kapható a legtöbb városban és nagyobb kereskedésben. P r o s ¬ 
pektust kívánatra Ingyen küld az igazgatóság. 

'•* hálókocsi esak L tan II. Mai utc-ijefvekktl kin U i n * 
Utal nuglelelt pogeg. .iliaía me!:n .míJhaúi . ' 

Aa Kketi- és k l i t -ko .s ik e t t n é lemen L T Ű T t i m l m n e » 
r>Ol r* t i r t » i » k tetMk Hjé>)ke. kulón ilMIk t i e t eu rilkil. 

A hfe-kooiklia Ina ÜKM.nkW kiró knliimíkmok 
kin tűk L csaUlynírrfa^ «;«ntj^yiU,l, illthe 
•r>kU bíró Cli-.i állll ku- : : :aJk . 

I) Bnirilii iuiiu 30-ij •> upUnber l-lól. 
») Il i in l-löl nuuitm 31-ic. 
•) JBIIIU 14-if ál npw.b«- IMH 
•) Jmi~ IS-lll mptatv I5.ii> 

PÁRAD 
Az elő- és utóévadban a lakások 50%-kal 
olcsóbbak az állandó vendégeknek. : : : : 

GYÓGY¬ 
FÜRDŐ 

Fiirdökabinok és folyosók 
gőzfűtéssel vannak ellátva ! 

Károlyi Mihály gróf tulajdona, Hevesmegyében 
vaatimsós fürdőkkel éa hidegvizgyógyintézettel, égvé¬ 
nyes kénes savanyuviz. természetes arzén és vastar¬ 
talmú vizek. Kiváló jő hatása ideg-, vér- , gyo¬ 
mor- és méhbajoknal, gyengeségnél ismeretes. 
Tiszta, enyhe hegyi levegő, sport, kirándulások. Mo¬ 
dern kényelemmel berendezett szállodákban 173 szoba 
áll a vendégek befogadására. Kitűnő élelmezés mér¬ 
sékelt árak mellett. Évad május 15-től szeptember hó 
végéig; a föévad június hó 21-től augusztus <20-ig tart. 
Prospektussal és bárminemű felvilágosítással kész¬ 
ségesen szolgál a fnrdőigaxgatosac-
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ELEK 
És TÁRSA 
R.-T 

!)!,! Sf,'i'ilH 

Budapest 
n IV. Kerület. ;; 
Károly-hörut 10. 

K é n y e l m e s Havi 

selyemmel átszőtt 

: Kapható minden 
szakbavágó üzletben. 

Kizárólagos képviselő: Ed. Nathe, Wien V] l 
MABYARHON EL80, LEGNAGYOBB E8 LE6JOBB HÍRNEVŰ ORAUZLETE. 

llapiffarort 
~ 

ORÁK,EKSZEREK10-évi jótállással 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

érltoyték bértMitve. Jívltiiok pontott* •«ikSr*i>»t«HL 

ELSŐRANGÚ GYÓGYFÜRDŐ 

aflUOMlfl 
IALKALIKUS.SÓS, JÓDOS VIZEK 

~f Radioaktív forrásoU 

BIZTOSAN GYQGYI1 
rheumát , ischiast, anyafcserezavaroHat, 
cuhorbeteéséget , alkati bajoKat. éyermek-
kóroXat, csonttűréseKet és izzadminyofcjut. 

Idény egészéven á t ! Kívánatra 
ingyen! 

A M V A V l Óvjátok gyermekeiteket hátgerincz-

ArMTArM m eigSrbuiéstöi. m 
Nincsen többé elgörbült test! 
Ha az én utói nem ért, a legismertebb orvosok által 
ajánlott ortopéd-támasztó fűzőimet használja. Mesésen 
könnyít és hygienikus! Ferdén növésre hajló iskolás 
gyermekeknek nélkülözhetetlen mentő és óvóeszköze. 

Füzőhasználat előtt Fözőhasználat ntán. 
Haskötők, gummiharitnyák, mellfűzök mérték szerint készíttetnek. 

Hölgyeknek szakavatott női kiszolgálás, 
•érsekeit árak I Kifogástalan technikai kivitel jótállás mellett! 
Legalább képes jubileumi árjegyzéket ingyen él bérmentve küld: 
K E L E T I J . testegyenesitő gépek gyára 
Budapest, IV. kerület, Koronaherczeg-utcza 17,K. sz. 
Alapitatett 1878. Telefon 13—76. 

Kebeltartó „LADA' 
14 világ-szabadalommal védve. 

Egyidejűleg eme l i , for¬ 
má l j a »;s t á m a s z t j a :tkeb 
l e t . 10 minüfit'gben és 3 nagy¬ 
ságban minden hölgynek meg¬ 
felelően kapható. Fejlődésben 
lévő fiatal leányoknak nélkülöz-
li etetlen. A 3. HZ. nagyság kiseb¬ 
bíti az erős keblet, I. és II. sz. 
nagyttág ellenben elegáns tér* 
metet kölcsönöz. "Lada" a 
legjobb ami eddig-forg-a-
l o m b a k e r ü l t . Tengeri für¬ 
dők részére guramiszövetbol. a 
nyár részére likacsos szövetből 
kapható. Szabályozható bármi¬ 
lyen testalkathoz, nélkülözhe¬ 
tetlen minden hölgy részére. 
Arak minőflég és nagyság szerint 
fi kor. 50 fii.-tői kezdve. Kér¬ 
j e n l e í r á s t ing-yen é s 
bérm. Kapható minden füző-
ós fehérnemű-üzletben, vagy 

közvetlenül a gyárosoknál 

Pohl&Mathias.Wien.II. Kurzbauerstrasse 5170 

Kocsiárucsarnok 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen. 

Nyaralóknak és falun lakóknak 
nélkülözhetetlen. 

100 gyertyafény erős, árankénti vflágitasra 3—5 fil¬ 
lérbe kerül,ntne8:ianócza, bárhova vihető s semmi 
körülmények között fel nem robbanhat. 

GHKTORIN ÉS TÁRSA Bpest, 
VIII., kerület, Baross ntcza 1. szám. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

JL ^ ! • Lomnicz-szálló. Bethlen-ház (július l-én). 

Tatralomnicz Palota-szálló 
r - r t o n n v / i l + Lóverseny, nemzetközi galamblövészet, tennis és golf. — KLIMATIKUS ^ ^ • ^ ^ Wt ^X ^9 ^fa BU • • ^ ^ 
megnyílt. galamblövészet, tennis és golf. — KLIMATIKUS 

GYÓGYHELY, MODERN SZANATÓRIUMMAL! — Vasút — Posta. - Telefon. Prospektust díjtalanul küld az igazgatóság. 

ESI 
28.SZ.1912. (59. ÉVFOLYAM.) SZERKESZTŐ 

HOITSY P A L. BUDAPEST, JÚLIUS 14 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utoza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utoza 4. 

Egyes szám 
áia 40 fillér. 

Előfizetési 
feltételek: ' 

Egészévre _ _ 
Félévre _ _ _ 
Negyedévre 

20 korona. 
1O korona. 
6 korona. 

A • Világkrónikáival 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a pcstailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

A -STOCKHOLMI OLYMPIÁSZ. - - A MAGYAR VERSENYZŐK A STADIONBA VONULÁSKOR ÜDVÖZLIK A SVÉD KIRÁLYI 
Secbatd fényképf~ 

CSALADOT.' 

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




