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TUDJA SZEMZáCZIÓT
KELT

azt manapság mindenki, hogy a
legrégibb időtől származó viszketegségi bőrbajok és izzadás
ellen csak az: ((Erényi Ichthyol Salyt*ii» bizonyult tel¬
jesen megbízhatónak. Ki tudja, az egész világon, hogy a valódi
Diana-krém, Diana-szappan és
Diana-púder

HOGY

hán3 viszketegségesember hasz¬
nálná szívesen az ((Erényi
•/

Ichthyol Salycil»-t, ha bir¬
tokában lenne ennek a hirde¬
tésnek;

olyan lény a világon, aki meg¬
tűri arczon, kézen, vág}7 a test
bármely részén a börbántalmat.
Igaz, hogy akadlakB i ezelőtt

ÓZTUNK

egyesek,akik lábizzadásban,kézizzadásban, hónalj izzadásban
szenvedtek és mit sem tettek
ellene. Ma

MAR

vége ennek az időnek. Mert a
valódi «Erényi Ichthyol
Salycil» néhány nap alatt
tökéletesen megszabadítja az
embereket a fent leirt kelle¬
metlen börbántalmaktól:

SEMMI

sem bántja az emberiséget anynyira, mint a viszketegség, bőr¬
bántalom, kipállott testrész,
hónaljizzadás, lábizzadás és az
ezekhez hasonló borhibák. Ép¬
pen ezért rendeljen egy nagv
doboz eredeti: Erényi l e h thyol Salyeil-t. Ára 3 K.
Főraktár: Diaiia-gyógysz.,
Bpest, Károly - körút 5.

VAN-

nak emberek, akik évek óta a
valódi Diaim-sósborszeszt
mint étvágygerjesztőt czukorra
cseppentve mint elsőrendű házi¬
szert használják. Ezeknek

r

NINCS

van igaza? Annak-e, aki 4 4 fil¬
léré r í vesz egy valódi Dianasósborszeszt, vagy ki ugyan¬
ezen összegért vesz egy Diana'
sósborszesz utánzatot.

Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11.
Kiadóhivatal :
IV. Egyetem-utoza 4.

fillérért kapható. Fölösleges te¬
hát ezután vazelint, glicerint,
kremzeleszt, tej krémet vásárolni
és esténként ily értéktelen sze¬
rekkel kezeinket vagy arczunkat bekenni és tönkretenni.
A Diana-krém ezután 50 filJérért eredeti porczellántégelyekben kapható. És pedig: száraz
Diana-krém, zsiros Diana-krém,
glicerines Diana-krém. Legjobb
kézfehéritö, bőrápoló arczkenőcs. A szeplő és pattanás
egyedüli ellenszere a Diana¬
krém és szappan.
Mindenütt kapható. Egye1
dűli készitö: Erényi Béla Diana¬
gyógyszertára, Budapest, VI.r
Károly-körút 5. Postán leg¬
kevesebb 3 koronás megrendeléselet szállítunk.
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H OITSY P A L.

Egy e a szám
ára 40 fillér.

Előfizetési
feltételek:

IGAZA?

l

Egészévre _ _ 3O korona.
1O korona.
Félévre
Negyedévre _ _ 5 korona.

A iVilágkróntkát-\al
negyedévenként 1 koronával
több.

illetőleg igazuk van, mert azt
mondják, hogy: a mi biztos az biztos! E mellett még mint
legjobb maszirozószert hasz¬
nálhatják hülési fájdalmaknál.

DE MONDjak azt is, hogy a leghevesebb
fogfájást is megszünteti.
<J

*J

C.J

EGÉSZ
kötet köszönőlevél igazolja,
hogy munkás emberek, irodai
alkalmazottak, szellemileg meg¬
erőltetett egyének, ügy napköz¬
ben, mint lefekvés előtt maszsziroztatják Diaiia-sósbor^
szeszszel fáradt tagjaikat.
Kicsi, nagy férfi, nő,

PáRTATLÜlllL
szegény és gazdag egyaránt fel¬
sóhajt: Diana-sósborszesz
első segítség a házban.

fogadjon el.
4 4 filléres üvegekben az
Minden nőnek felhívjuk
figyelmét a Dianá-puder hasz¬ egész országban mindenütt kap¬
nálatára. Eredeti dobozokban ható.
50 fillérért mindenütt kapható. Vigyázzon jól a hamisítvány okra.

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

A NÜRNBERGI

DÜRER-HÁZ

EBÉDLŐ

SZOBÁJA.

Külföldi előfizetésekhez a poitailag meghatározott viteldíj is csatolandó.
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Irta Szende-Dárday-OlGa
dett gyorsan köveket czipelni. Ügyesen bele- met. Sőt még haragszik isreám. No haragudjon.
Rita önliénytelenül elmosolyoclütt.
- Na hát, ugy-e belátja, hogy nincsen helyezgette őket a patak sekélyebb részeibe. Kérem, nagyon kérem, ne haragudjon.
Zemszky Rita kezét ajkaihoz emelte. Eita
semmi oka sem arra, hogy ne jöjjön szépen A rongált hid ott heverő deszkáiból néhányat
Zemszky fekete
velem sétálni, mint eddig. Tehát ma délután a kövek fö"lé helyezve, keskeny pallót rögtönzött. mintegy önkénytelenül
A mint elkészült vele, könnyedén, ügyesen szemei kérő tekintetének varázsa alatt — vi¬
négy órakor várni fogom a platánfa alatt.
szonozta kezeinek meleg szorítását.
— De a nagynéném - - igyekezett Rita sza¬ átbalanczirozott rajta.
A férfi erre hirtelen beletemette homlokát a
- Tessék átsétálni — szólt azután nevetve
badkozni.
puha selymes tenyérbe s elfúló, szinte zokogó
a túlsó parton álló Ritának.
— Semmi nagynéni — nevetett Zemszky. Eita félénken tipegett a kissé ingadozó alkot¬ hangon suttogta:
Én igen előrelátó ember vagyok. Ma reggel
- Oh Eita, Eita.
mányon.
hazakisértem a bárónét a fürdőből s ennélfogva
Eita nem merte elhúzni a kezeit... Valami
tudom az egész napi programmját. Félnégykor
- Nyújtsa kérem a kezét — kérte szepegve,
nagy szánalom szorította össze a szivét. Zemszky
félfürdőt kap, azután Kniegusst, azután másfél mikor a hid közepéig ért.
órai pakkolást, még pedig a Frau Consullal
— Rita — felelt Zemszky — csak jöjjön át olyan rejtélyesnek, olyan elátkozottnak tűnt fel
egyidőben, úgy, hogy a két állig becsavart delnő egyedül. Az előbb úgy irtózott az érintésemtől, előtte e perczben.
Maga előtt látva, a rendesen oly kihívó tarkedélyesen diskurálhasson együtt. Ennélfogva hát most csak boldoguljon, a hogy tud.
semmi szükség sincsen magára. Tehát pont
Rita összeszorította fogait s átlépegetett a tású, délczeg, gúnyos modorú férfit, mintegy
megtörve, kezére hajolni — valami meleg im¬
négykor várni fogom.
kezdetleges kis tákolmányon.
Pont négykor Rita mintegy szuggesztió ha¬
- Milyen bébe maga néha — veté oda pulzusnak engedve — szabadkezével gyengéden
talma alatt gépiesen lépdelt le a lépcsőn.
Zemszky órájára nézve. — Látja, ha nem gye- végigsimított a férfi bársonyos, fényes fekete
Zemszky mosolyogva emelkedett fel a platán¬ rekeskedik, hát már otthon is lehetnénk. Nettó haján.
fa alatti karosszékből. Eita elé menve, levette tizenöt perczet vesztettünk a hídépítéssel.
Zemszky az érintésre hirtelen felegyenese¬
karjáról a könnyű kis fehér kabátot s előle¬
Kissé elkésve érkeztek a vacsorához, de Flóra¬ dett. Vad, epedő, mohó kifejezéssel nézett Eita
hajolva, Eita kalapja alá nézett:
néni nem csinált semmi megjegyzést, mert épen arczába s a leány szabadkozó kezét hosszan,
forrón megcsókolva, hirtelen befordult a szo¬
- így ni, most minden rendben van. Hát egy hosszú levél olvasásával volt elfoglalva.
mondja kérem, volt annak egyáltalán ér:elme,
- Pompás, igazán pompás! - - újságolta bájába.
hogy előlem bujkált. Úgy-e nem?
Ritának. — Felic,ie Ottenstein Zürichben lesz
Eita meglepetve tekintett utána, azután kezét
- Nem — felelt Rita halkan — és érezte, három napig. Valami hires professzort consul- nézte, melyet Zemszky az imént elbocsátott.
hogy hiába volt minden, neki nincs akarata tál. Szegénynek rosszak a szemei, írja, hogy Kicsiny, piros folt volt rajta. Eita összeborzadt.
többé. Ennek a keskeny arcznak egy gúnyos jöjjek át. Csakhogy az nem megy . . . nem. Zemszky fogának a nyoma volt az a kicsiny,
mosolya ki tudja hozni a sodrából ammra, Holnap délután gőzszekrényben vagyok. Hol¬ piros folt . . .
hogy szinte félénk gyermeknek érezte magát. napután masszázs. Délelőttről meg szó sem
Másnap délután Eita felkészült, hogy Zürichbe
Mód nélkül bántotta őt a tehetetlenség ezen lehet, a lógftirdőkei nem mulasztom el egy menjen. A három órai hajóval indult, hogy a
érzése s küzdeni akart ellene. Harczias elhatá¬ világért sem. Legjobb lesz Eiterl. ha holnap hat óraival ismét visszatérhessen.
rozással jött le ma ezen sétára. Meg akarta délután bemégy Zürichbe. Felicie délelőtt érke¬
Flóra néni egy egész litánia komissziót íra¬
mutatni Zemszkynek, hogy nem hagy magával zik. Megmagyarázod neki, hogy nem jöhetek tott fel vele. Eau de cologne, créme Simon,
játszani, hogy nem lehet vele úgy bánni, mint be hozzá. Hopy jöjjön ő ki énhozzám. Igen, ez himző selymek, czérnák, kapcsok, gombocsvalami épp a zárdából kikerült süldőleánynyal. lesz a legjobb . . . Egyúttal elvégezhetsz egy kák, stb. Legalább is tizenkét féle holmi.
Mindenféle zavaros, elszánt gondolat kavargott csomó komissiót is. Jer fel a szobámba, majd
Eita a mint lelépdelt a lépcsőn, szinte félt,
a szép leány agyában . . . De nem vehette hasz¬ összeállítjuk a lisztát.
hogy ott találja Zemszkyt a platánfa alatt s
nukat.
A liszta elég hamar össze volt állítva és az hogy majd vele akar jönni. Maga sem tudta
Zemszky viselkedése oly vidám és kedves álmos Flóra néni mihamarább elbocsátotta volna megmondani, hogy miért lett volna az
volt, modora olyan testvériesen barátságos, unokahugát.
neki épen ma oly kellemetlen.
hogy Rita kénytelen volt az elkészített, kiéle¬
Rita felsietett szobájába s kilépett az erkélyre.
A platánfa alatti pad üres volt. Eita meg¬
zett nyilakat máskorra elraktározni.
Zomszky már ott könyökölt az övén, finom füst¬ könnyebbülve sietett le a domboldalon, egy
Zemszky bohókásan víg volt. Virágokat sze¬ karikákat fújva a levegőbe.
keskeny ösvényt választva a szőlők között és
dett, madárfüttyöt utánzott, gyíkokat fogott s
Gyönyörű holdvilágos est volt. Rita mintegy épp jókor jött, hogy a hajóra u'gorhasson.
szabadon eresztve őket ruháján, nézte, hogy megbűvölve állt az erkélyen.
Zürichbe érve, azon tűnődött, hogy mit te¬
futkosnak rajta fel-alá, s vígan nevetett, midőn
- Mintha mindennap szebb lenne, pedig gyen előbb. Végezze-e el előbb komisszióit, vagy
a fürge állatkák zsebeiből ki- és besiklottak.
már annyiszor láttuk — szólt félhangon, mint¬ kerosse-e föl először az öreg Ottenstein táborSétájuk czélja egy szép kilátópont volt, me¬ egy csak magának beszélve.
noknét..
lyet Zemszky a napokban fedezett fel. Egy ki¬
- Tényleg mintha mindennap szebb lenne —
Eövid habozás után elhatározta, hogy előbb
álló sziklacsúcsról, melyet gyönyörű erdei úton felelt Zemszky, de fekete szemeinek forró tekin¬ elvégzi apró bevásárlásait, mivel az azokra szük¬
csekély fáradság után értek el — remek ki¬ tete Eitára tapadt.
séges időt nem lehet előre elhatározni, ellenben
látás nyilt az egész környék panorámájára.
Eita felkönyökölt az erkély korlátjára s ön¬ az öreg tábornoknénál teendő látogatását lehető
Számtalan kisebb-nagyobb hegy és domb terült feledten bámult maga elé.
rövidre szabhatja.
el a láthatáron. Oldalukon és aljukban elszórt
Hirtelen összerezzent. Úgy érezte, mintha
Gyorsan végigjárta hát az üzleteket és örült
helységek, falvak fehér házacskái és a zürichi valaki a haját érintette volna. Hirtelen meg¬ neki, hogy aránylag rövid idő alatt végzett.
tó ezüst tükre . . . Mesés szép látvány volt. fordította fejét, mire hajának dús hullámai A Baur sur Lac szálló felé vette tehát útját,
Zemszky kalapját levéve, bő fekete gallérjának vállaira omlottak.
titokban remélve, hogy az öreg úrnő nem lesz
egyik szárnyát vállán átvetve, állott ott s ki¬
Rita fejéhez kapott. Tekintete Zemszky kezére otthon s majd a portásnál néhány sor irást
nyújtott karral magyarázta Ritának a hegylán- esett, a melyben ott látta világos teknőcz-haj- hagyva, végezheti el megbízását.
czok és csúcsok s az egyes falvak neveit.
tűit.
Eeménye hiú volt. A portás igen előzékenyen
Eita lopva nézte lovagját. A könnyű szellő
- Ez már mégis csak sok -* kiáltá fel¬ a szálló kertjének glymiákkal befutott terasz¬
szénfekete hajával játszott s karcsú alakja körül háborodva.
szára vezette, melynek egyik lugasában Ottena bő fekete gallért lengette. Festőién szép volt
Zemszky nyitott tenyerén átnyújtotta neki steihné épen teázni készült.
abban a pillanatban. Ritát valami hasonlatos¬ haj tűit.
Az öreg tábornokné, egy joviális, piros arczú,
ság emlékezete gyötörte; Hirtelen összeborzadt.
- Ne ijedjen meg, hisz itt van mind a- négy fehér hajú, kövér öregasszony, úgy festett, mint
Visszaemlékezett... Egy rézkarcz jutott eszébe, haj tűjé.
egy vidéki plébános asszonyruhában. A mint
melyen a sátán mutatja Krisztusnak az ő biro¬
Rita alig talált szavakat méltatlankodásának Eita megnevezte magát, hihetetlenül mély férfi¬
dalmát. Ezen sátánhoz hasonlított Zemszky... kifejezésére. Kikapta Zemszky kezeiből hajtűit hangján felkiáltott:
Már elég későre járt az idő, mire hazafelé s megfordult, hogy bemenjen a szobájába.
- Was dér Tausend ? A Flóra húga! De
indultak. Zemszky rövidebb utat proponált.
— Ne legyen olyan haragos kérem — esde- hát ülj le, gyermekem! Milyen theát paran¬
Gyorsan haladtak. Rita aggódott, hogy vájjon kelt Zemszky lágy hangon, megfogva Rita ke¬ csolsz? Sötétet? Világosat? Rummal? Tej¬
vacsoraidőre pontosan otthon lesznek e?
zét. Igaza van, nem kellett volna tennem, de színnel ?
Nagy bosszúságára útjukat állottá egy patak, látja, olyan gyönyörű volt a maga profilja így
A mozgékony öregasszony gondosan össze¬
melynek hidja le volt szakadva. Rita tanácsta¬ a holdvilágban, hogy nem birtam ellentállani töltögette Ritának a theát, eléje tett minden
lanul állt a parton.
a vágynak, hogy így bontott hajának keretében .jót, a mi az asztalon állott, azután hozzálátott
- Atviszem - - szólt Zemszky és lehajolt, lássam.
jómaga is s hatalmas étvágygyal nekifogott az
hogy felemelje Ritát.
És tulajdonképpen mi rossz van ebben? uzsonnához. Táplálkozás közben csak egyes jó¬
Rita ijedten hátrált.
Maga mesélte csak nem rég, hogy élőképekben indulatú morgó, hangokat adott, melyekkel egy
- Nem ! nem ! nem Engedem.
akárhányszor szerepelt már bontott hajjal. Száz szervizes tálat, süteményes vagy gyümölcsös
Zemszky felhúzott szemöldökkel, kissé gú¬ meg száz léhűtő gyönyörködhetett benne s tő¬ tálat tolt oda Ritának.
nyosan nézett reá, azután megfordult s elkez¬ lem, alázatos, hű lovagjától irigyli ezt az örö¬
A mint bevégezte körülményes szakértelem-
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mel végzett uzsonnáját, leveregette terjedelmes
öléről a morzsákat, s vastag, mély hangjával
túlharsogva a halk, édeskés hótelzenekart, mely
az előttük levő térségen játszott — kérdezősködésekbe fogott.
- Alsó die Flóra most a vegetáriánus kúrát
próbálja? Na és hogy válik be? Hízni akar
attól a fűtől ? Mi ? És nem hal meg unalmá¬
ban? Van-e valami társaságtok?
Eita mosolyogva előszámlálta a Frau Consul
Heddersen, a reszketős kezű őrnagyot, Mrand
Mrs Harpert, Frau Pannwitzot stb.
- Jesszasz ! hisz ez rettenetes ! — lármázott
a kövér tábornokné. — És Flóra megelégszik
ezzel az unalmas társasággal ? Hát hiszen, nem
szólók, lehet, hogy egészen kedves emberek, de
hát a társaságból nincs ott senki ?
- Van még egy igen kellemes társalgó a
társaságunkban - - Zemszky. Azt hiszem len¬
gyel — szólt Eita lassan és kissé kelletlenül,
mert érezte, hogy elpirul a név említésénél.
- Micsoda, Zemszky? Na ja, bizonyosan az
öreg Majoratsherr akarja levezekelni a bűneit
azzal a sovány koszttal. Vele van a felesége is ?
- Az a Zemszky nem öreg, lehet vagy mondjuk harminczhat éves.
- Ja, akkor a Rudi lesz, a kinek a felesége
a szép Tixi Leyen ?
- Nem — ennek a neve Leó.
- Waaas ! ? — harsogta az öreg úrnő előre¬
hajolva s két tenyerét az asztalra terpesztve -Was dér Leó, a nyomorult Lump ?! És ti közle¬
kedtek vele ?
— Mi csak ott ismerkedtünk meg vele a
szanatóriumban és nem tudunk róla semmit.
- Na ja, úgy társaságban igen kellemes.
Diskurálni tud a haszontalan. És érdekes, szép
ember, meg kell neki hagyni. Azzal az érdekes
fekete ördögarczával bolondította el a szegény
Sellburg Hannát is. Na ja, mit tudhat egy
ilyen tizennyolcz esztendős kis kontesz! Bele¬
bolondult alaposan az a szegény leány. Zemszky
akkor még a dragonyosoknál szolgált. Az ezre¬
des ugyan nem valami fényes referencziákat
adott róla. Na de hát az öreg gróf már nem élt,
Hanna anyja pedig, die arme Juliette gyenge
volt, nem tudta nézni, hogy mint búsul a leánya.
Zemszky igért eget-földet, hogy rá sem néz
többé a kártyára, ki sem megy többé a ló¬
versenyre'stb., szóval javulást minden vonalon.
Kifizették hát az adósságait és odaadták neki
Hannát.
Eleinte egészen szépen is ment minden. De
nem tartott sokáig. Első gyermeke után a gyönge
kis Hannerl betegeskedni kezdett. Zemszky is¬
mét eljárt a kaszinóba, fel-felrándult Bécsbe.
Ismét elkezdett játszani, korhelykedni. Orpheum
csillagok neveit emlegették nevével kapcsolat¬
ban. Otthon goromba volt és brutális.
Szegény Hanna második kis fiát már otthon,
anyja házánál szülte. Nagybátyja magára vál¬
lalta, hogy utána néz, hogy Hanna vagyoni
viszonyai hogy állanak, melyeknek rendezése
után a válópört meg akarta kezdeni.
Kitűnt, hogy Zemszky rettenetesen gazdál¬
kodott felesége vagyonában. A nagybácsi meg¬
mentett belőle annyit, a mennyit még meg¬
menthetett.
Épp kapitánynyá való előléptetése előtt
Zemszky hirtelen megvált a katonaságtól. Meg¬
lehetősen hangosan suttogták, hogy az ezredes
energikusan és határozottan felszólított volna
erre. Valami gyanús kártyahistóriáról is volt
szó . . .
Ezalatt szegény Hanna anyja házánál meg¬
ismerkedett egy igen derék, komoly úriember¬
rel. A szomszédbeli új birtokos volt. Ez meg¬
szerette a szerencsétlen, szép asszonyt. Hanna
viszonozti a vonzalmát. Elhatározták tehát,
hogy siettetni fogják a válópört és Hanna annyi
keserűség után ismét boldog lehet.
Mit csinált azonban most az a nyomorult
Zemszky? Kijelenti, hogy tizenhatezer forint
évijáradékot kivan, különben nem egyezik bele
a válásba.
Hanna szegény most rettenetes presse-colletban van. Vagyonát Zemszky már annyira meg¬
apasztotta, hogy képtelen a kívánt évjáradékot
kifizetni. Gyermekein meg rajongó szeretettel
csüng s nagyon jól tudja, hogy Zemszkynél
igen rosszul volnának gondozva... Vőlegényé¬
vel — addig a mig még férjes asszony — nem
találkozhat! k. Annak nagylelkű, ajánlatát, hogy
fizessék közösen az évjáradékot — nem akarja
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elfogadni, mert tudja, hogy érzékenyen káro¬
sulna csupán közepes vagyonnal rendelkező
jövendőbelije . . . Most voltara együtt Marienbadban az öreg Sellburgnéval. Roppantul bán¬
kódik szegény leánya sorsán.
Eita szótlanul ült helyén . . . Feje zúgott.
Végtelen undor érzése fojtogatta a torkát. Úgy
érezte magát, mintha valami utálatos, nedves
kígyó mászott volna végig rajta. Arcza égett,
keze jéghideg volt.
Látta maga előtt a tábornokné veres arczában, a várakozóan reá szegzett két nyugtalan,
kicsiny kék szemeit s érezte, hogy neki most
mondania kell valamit. Méltatlankodnia kell és
szidnia Zemszkyt. Gépiesen mondott tehát egy
pár konvenczionális mondatot:
- Oh a szegény asszony ! Tényleg borzasztó.
Lázasan keresgélte elő óráját s ijedten vette
észre, hogy a hat órai hajót elmulasztotta. Még
vagy húsz perczet kell a következő hajóra várnia.
Képtelennek érezte magát, hogy jelenlegi lelki¬
állapotában ezen időt még a bőbeszédű öreg
asszony társaságában töltse. Azon ürügy alatt,
hogy még egy komissiót kell elvégezni, gyor¬
san elbúcsúzott.
- Alsó holnap kijövök hozzátok egész napra
mein Kind. Jelentsd be, hogy meg akarom kós¬
tolni azt a gyalázatos kosztot is. Nem fog ne¬
kem se ártani egy napi böjtölés, he he he. Behüt
Dich Gott Kind!
A kövér tábornokné a terasszról még szívé¬
lyesen integetett a távozó Eita után, a ki alig
várta, hogy befordulhasson a legközelebbi sar¬
kon, hogy erőltetett mosolyra kényszerített vo¬
násai szabadon tükrözhessék vissza dúlt lelki¬
állapotát.
Lüktető halántékokkal czéltalanul járt-kelt
az utczákon. Szinte öntudatlanul irányította
végre lépteit a hajóállomás felé s szinte csodál¬
kozva eszmélt fel, midőn a hajón találta magát.
Egészen félre ült a hajó orrába s ismét el¬
merült gondolataiba.
Eita mindig rendet szeretett tartani gondo¬
lataiban. Tulajdonképpen impulsiv és heves
természetűnek született, de sorsa és körülményei
mindig arra kényszerítették, hogy vágyait, kí¬
vánságait leküzdje s megtanították arra, hogy
az értelem éles bonczkósével óvatosan széjjel¬
szedegesse lelkének minden rejtett redőit.
Most is erélyesen nekifogott ehhez a munká¬
hoz. Szigorúan kérdőre vonta magát, hogy az
öreg tábornokné leleplezései miért érintették
őt oly kinosan? Mi köze van neki tulajdon¬
képpen Zemszkyhez?
Lassan az a tiszta tudat szűrődött le elmél¬
kedéseiből, hogy Zemszky zavaros múltjának
leleplezése azért döbbentette meg annyira,
mert úgy érezte magát, mint valaki, a ki köd¬
ben, keskeny ösvényen, egy mélységes örvény
szélén járt addig, a míg egy ködoszlató hirtelen
fénysugár öntudatára hozta a veszedelmet.
Eita lelkiismeretesen kutatott tovább. Feltette
magában a kérdést, hogy szereti-e Zemszkyt?
Egész lénye határozott tiltakozó nemmel felelt.
Nem tudta ugyan tagadni, hogy valami ördöngős varázs volt abban az emberben, mely alól
nem volt képes magát kivonni sem ő, sem
bárki, a ki vele találkozott. Hiszen még a szi¬
gorú erkölcsbiró, a reszketős kezű őrnagy és
a merev Mr Harper is bizonyos deferencziával
bántak Zemszkyvel, a ki környezete előzékenykedését mint neki kijáró és természetes dolgot,
alig vette figyelembe.
Ritára nézve különösen az a fölényes, kissé
gúnyos modor, a mtlylyel vele bánt, annyira
új és szokatlan volt, talán épen mert eddig
mindig az ő szerepe volt a gúnyolódó kegyet¬
lenkedés — hogy jobban lebilincselte őt, mint
akármilyen rokokó ízű gavalléroskodás, vagy
középkori lovagiaskodás.
Ha pedig Zemszky néha elővette kedves,
meleg, pajtáskodó bohóskodásait, akkor meg
pláne egészen elaltatta a mindig éber szózatát
lelkében, a mely folyton vigyázatra intette őt.
- Különös - - gondolta magában Rita különös, hogy egy bizonyos bizalmatlanságot,
melyet első percztől fogva éreztem iránta, nem
tudtam soha egészen leküzdeni.
Már besötétedett, mire a hajó az állomás¬
hoz ért.
A szanatóriumban bizonyára már megvacsoráltak rég — gondolta Rita — sőt tán nagy¬
részük már nyugalomra is tért. Sebaj, a tábor¬
nokné bőséges uzsonnája teljesen feleslegessé

teszi a vacsorát. Nemkülönben az á-ltola fel¬
tálalt újdonságok - tévé hozzá keserű ön¬
iróniával.
Lassan, minden sietség nélkül lépegetett te¬
hát fölfelé a falu mögött a dombra felvivő úton.
Csend ült az egész tájon. A faluban már meg¬
szűnt a munkanap zaja. Itt-ott egy-egy kutya
csaholt, vagy egy tehén bődült el hosszan,
mélán az istállójában. Valami ábiándos lélek
egy kissé aszthmás harmonikából csalt elő bús
nótákat.
líorús, kissé felhős est volt. A levegő meleg
és fülledt.
- Csodálatos - - tűnődött Rita — minden
más országban félnék így este egyedül haza¬
menni. Itt pedig olyan biztonságban érzem
magam.
Az út szólén álló nagy hársfa már messziről
terjesztette illatát, mely a fülledt, meleg leve¬
gőben szinte kábító volt.
- Aha — Zemszky hársfája. — Most már
nem csodálom, hogy a gyermekkorára való
visszaemlékezés ellágyította. Elszomorító is az
a nagy különbség . . .
Rita már egészen közel járt a hársfához.
Még be sem fejezte egészen eszmefuttatását,
midőn a fa árnyékából egy alak lépett elő.
Levett kalappal ott állt előtte Zemszky.
Eita meghökölve hátrált:
- Zemszky!
Alig tudta palástolni kellemetlen meglepe¬
tését. Ha másnap idegenek között találkozik
vele, bizonyosan egész elfogulatlanul tudott
volna vele szemben viselkedni — így azonban
kínos zavarban volt.
Zemszky ezt észrevette ugyan, de alaposan
félremagyarázta a saját javára. Egészen közel
lépett Ritához s halkan, behizelgő, lágy hang¬
ján kezdó:
- Úgy aggódtam, már háromszor voltam
lenn a hajónál — nem kellett volna nélkülem
mennie!
- Lekéstem a hajóról - - felelt Rita meg¬
gyorsítva lépteit. Tévedésből azután arra száll¬
tam fel, a melyik a nagy körutat teszi. Most
sietnem kell, nagynéném bizonyára már nyug¬
talankodik.
- Kedves nagynénje csak bosszankodik veté oda Zemszky szokott gúnyos hangján, de azután hirtelen megváltoztatva arczkifejezését, gyengéden megfogta Rita karját: Miért
siet úgy? — nagynénje már úgyis aludni ment —
és olyan gyönyörű ez a meleg nyári éj.
Rita kissé hevesen szabadította ki karját.
Ezen nem várt ellentállás Zemszkyt még job¬
ban izgatta. Mint élesszemű, hódításokhoz szo¬
kott nőismerő, természetesen igen jól megje¬
gyezte magának Rita koronkinti ellágyulását,
kézszorításainak melegségét s tíéha öntudatla¬
nul viszonzott hosszú, forró tekintetét. Számí¬
tása szerint már csak egy, kellő időben ügyesen
alkalmazott ostromra volt szükség, hogy Ritát
egészen hatalmába kerítse.
Meglehet, hogy Zemszky számításai más kö¬
rülmények között helyeseknek bizonyultak volna.
Meglehet, hogy nagy egyéni varázsa s a fülledt,
meleg nyári est nagy segítségére lettek volna,
ha Rita nem áll épen a Zürichben hallottaknak
benyomása alatt.
Nem tudhatta a kalandszomjas, lelkiismeret¬
len férfi, hogy az a tiszta, büszke fiatal leány
máris mintegy beszennyezettnek, megbélyeg¬
zettnek érzi magát azon - - a mint őszintén
bevallotta magának — nem egészen testvéries
barátság által, mely eddig közte és Zemszky
között volt.
— Miért oly kedvetlen ma? - - kérdé újra
Ritához közeledve. — Nézze, oly szép ez a me¬
leg éjszaka. Miért siet úgy? Ne siessen. Oly jó
ennek a hársfának az illata. Maholnap levirágzik. Legyen esze Rita. Maholnap elmúlik a ta¬
vasz, elmúlik a fiatalság . . .
- Ninon, Ninon que fais tű de ta vie ? . . .
Rita megbotlott egy kőben. Zemszky átfogta.
- Ninon adjon egy csókot szegény barátjá¬
nak — suttogta lágyan — magához vonva őt.
Ritát oly váratlanul érte a támadás, hogy
meglepetésében szinte megbénult. Mintegy fél¬
álomban érezte, hogy Zemszky forró ajkai le¬
zárják szemeit, száját, míg egyik izmos karja
mint egy vaspánt, oly erősen fogja át derekát,
addig szabad, nyúlánk, ideges keze lázasan
simogatja arczát, vállát, haját
(Folytatása következik.)
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1514 május 16-ig. De egészséges nem volt
A múlt kultuszának egyik legbájosabb vá¬
többé a férje halála óta. Tizennyolcz gyer¬
rosa, Nürnberg, több olyan történelmi köz¬
meknek adott életet, sok betegséget, szegény¬
ponttal dicsekedhetik, mely köré az emlékezés
séget, megvetést és egyéb nyomort kellett el¬
és dicsőítés minden fázisa csoportosul. Ben¬
viselnie. Mikor meghalt, 63 esztendős volt.
nünket különösen a város históriájának az a
Eltemettettem minden tisztességgel. És a halála
főalakja érdekel, kinek családja hazánkból sza¬
előtt két hónappal még megrajzoltam a képét,
kadt messze idegenbe. Dürer Albrecht ez, kinek
1514 márczius 19-én.
apja mint aranyműves vándorolt ki Magyar¬
Ez a kép máig is megvan Berlinben. A néhány
országból Nürnbergbe. Neve állítólag a magyar
vonással megteremtett szénrajz szinte megdöb¬
«Ajtós »-ból lett elébb Türerre, később Dürerre
bentően nagy és hatalmas alkotás. Beszédes
germanizálva. Ifjabb Dürer Albrecht, a festő,
hirdetője annak, hogy Dürer személyében je¬
egy családi krónikában így mondja el apja
lentkezett Németországban először az «új tan»,
történetét:
mely szerint nemcsak a testet, de a benne élő
Apám született Magyarországon, hol elődei
lelket is meg kell rajzolni. E tekintetben Dü¬
ló- és marhatenyésztéssel foglalkoztak. De nagy¬
rer reformátor volt a festészet terén, mint
apám mint gyermek egy aranyműveshez került
barátja Luther Márton a vallás világában.
és megtanulta a mesterségét. Legidősebbfia,az
Nürnbergben ugyanis hatalmas viszhangot kel¬
én apám, szintén aranyműves lett és miután
tett a bátor szerzetes szava és híveinek tábora
soká élt Hollandiában, Nürnbergben telepedett
villámgyorsan megnövekedett. Hans Sachs, a
meg. Itt "az öreg Holper műhelyében kapott
csizmadia-mesterdalnok múzsáját neki szen¬
munkát és mestere később feleségül hozzá
telte. Dürer Albrechtnek pedig az volt a leg¬
adta Borbála leányát, a ki szemrevaló haja¬
főbb vágya, hogy megfesthesse Liither arczkédon vala. 1467 június 8-án tartották meg a
pét. Ez a vágya nem teljesült, ellenben ő
lakodalmat.
maga egész leikével a reformátor mellé állott.
DÜRER APJA. — Dürerrajza.
Apám nehéz munkában töltötte életét és sok
Abban az időben Nürnberg akkora város
fáradozásával nem nyert egyebet, mint hogy
megkereste önmaga és családja számára a
Három évig tanultam nála, de bár nagyon volt, hogy belefért a mai várfal keretébe.
mindennapi kenyeret. Békességes ember volt, szorgalmas voltam, sokat kellett szenvednem Mégis már az 1530-as évek krónikása azt
társaságba keveset járt, keveset beszélt, világi a legényektől. Mikor kitanultam, apám elkül¬ írja felőle, hogy «számtalan» benne a ház,
örömöket nem keresett, hanem keresztényhez dött világot látni. Négy évig vándoroltam, hogy van ötszázhuszonnyolcz jól kövezett ntméltó életet élt. Gyermekeire nagy gondot for¬ mig apám 1494-ben haza nem hívott. Mikor czája, százhuszonhét kútja és száznyolczvandított, mert leghőbb vágya az volt, hogy Is¬ hazajöttem, egy tekintélyes nürnbergi polgár, hét tornya. Egy kicsit Németország fővárosa
tennek és embereknek egyaránt tetsző egyéne¬ Frei Hans, szólott az apámnak és feleségül is volt, mert a birodalmi kincseket itt őriz¬
ket neveljen belőlük. Engem különösen kedvelt, hozzám adta Ágnes leányát, kétszáz forint ték és a császár idejárt országgyűlést tartani.
mert jól tanultam. Iskolába járatott, megtanul¬ hozománnyal. Margaréta napja előtt, hétfőn, A nürnbergi iparhires volt, különösen aranytam irni, olvasni. De ekkor kivett az iskolából 1494 július 7-én volt az egybekelésünk.
és rézművesei, pánczélkovácsai, puskaművesei
és megtanított az aranyművességre. Mikor ezt
1502-ben apám beteg lett és senki sem tudta és érczöntői. A festők megfestették a Hollan¬
már jól tudtam, kedvem jött a festészethez, a meggyógyítani. Megadással halt meg szeptem¬ diából behozott nyers posztót, a városon végig
mivel apám sehogysem volt megelégedve, mert ber 2-án. Anyámat, mint szomorú özvegyet folyó Pegniczen vígan kelepeltek az őrlő- és
sajnálta azt a sok időt, a mit az aranyműves- hagyta itt, miért is megfogadtam, hogy el papirmalmok. A kereskedők pedig szorgalma¬
ség megtanulásával eltöltöttem. De végre mégis nem hagyom soha. Két évvel apám halála san eljártak Velenczébe és végnélküli kocsi¬
engedett és beadott engem Wolgemut Mihály¬ után egészen a házamhoz vettem, mert nem sorokban hozták el azt, a mit Itália és a
hoz inasnak 1486-ban.
volt miből éJnie. Itt lakóit holta napjáig, Kelet termett, cserébe hazájuk termékeiért.
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A gazdag városban pompás épületek kelet¬
keztek, meghonosodott benne a művészet.
Ádám Krafft, a nagy kőfaragó vésője gyönyörű
díszekkel varázsolta tele a templomok és házak
falát, Wolgemut Mihály képeket festett reájuk.
Vischer Péter érczbe öntötte remekműveit,
Behain Márton, a hírneves tengerész itt al¬
kotta meg a legelső földgömböt. Dürer kereszt¬
apjának, Koberger Antalnak, 24 géppel és
100 munkással felszerelt nyomdája volt. Ő
adta ki a híres Schedel-féle világkrónikát,
melyhez Wolgemut készített művészi famet¬
szeteket. Helbe Péter itt találta fel a zsebórát,
a később oly kedvelt «nürnbergi tojáskákat.»
Ezek voltak Dürer Albrecht kortársai és
ezekért nevezték Nürnberget akkor «Európa
központ»-jának. Luther Márton ((Németország
szemének és fülének» mondta, a gúnyolódó
velenczeiek pedig elismerték, hogy bár min¬
den német város vak, Nürnberg mégis lát a fél szemére!
Az akkor virágzása tetőpontján állott Nürn¬
bergben élt Dürer. Házasságának első tiz évé¬
ről keveset tudunk, a fáma szerint sokat kel¬
lett szenvednie házsártos és zsugori feleségé¬
től. A mester halálakor ugyanis Dürer legjobb
barátja, Pirkcheimer Willibald nyíltan meg¬
vádolta Ágnes asszonyt, hogy ő okozta férjé¬
nek korai elhunytát, mert mindig munkára
kényszerítette őt. «Hogy annál több pénzt ke¬
ressen és halála után noki annál nagyobb le¬
gyen az öröksége.» Mert ifjúkorában szegény
volt Dürer és sok nyomorúsággal kellett meg¬
küzdenie. Családját, anyját és fivéreit kellett
eltartania. De lassanként mégis bizonyos jó¬
módra tett szert és a mikor meghalt, 6848 fo¬
rintnyi örökség maradt utána.
Dürer sokszor megfestette önarczképét. Szép,
szabályos arcz, dús fürtöktől környezve, mél¬
tóságteljes tartás és pompás ruházat látszik e
képeken. Legelső önarczképe különben a leg¬
érdekesebb; 13 éves korában ezüstvésővel, tü¬
körből rajzolta meg. Friss, bájos gyermekarczot örökít meg e kép. Azután még tenger¬
sokat dolgozott Dürer; törhetetlen szorgalom¬
mal és kérlelhetetlen önkritikával rajzolt meg
oltárképet, állatot, virágot, divatmintát és kü¬
lönösen arczképeket.
És mindebből még sem lehetett egy családot
eltartani. Dürer tehát elvállalta az alkalmi ké¬
pek, sírtáblák, fa- és rézmetszetek készítését

is. Később egész könyvre valót akart az utób¬
biakból kiadni és így keletkezett a «Passió»
és «Mária élete» czimű képsorozat. A mester
hírneve nőtt, jellegzetes névjelzése mindig szé¬
lesebb körben lett ismertté. És ő látni, utazni
vágyott, főleg Velencze csábította, az a csoda¬
város, hová annyi nürnbergi kereskedő utazott
évenként.
Dürer el is ment, barátja, Pirkcheimer adta
kölcsön hozzá a pénzt. Látott, új alkotó erőt
merített a látottakból, fontos megrendeléseket
kapott: boldog volt a lagunák városában. Giovanni Bellimhez meghitt barátság fűzte. Az
olasz mester egy alkalommal elkérte a német
festő ecsetjét, mert szakasztott olyan selymes
hajat akar festeni, mint az. Nem is akarta
elhinni, hogy nem valami különleges ecsetet
használ e közben. Velencze dogéja asztalához
hívta meg Dürert, a ki most franczia ruhát
viselt és megtanult francziául, olaszul beszélni.
Azonfelül tulajdonképen itt tanult meg festeni,
itt lett belőle nagy művész.
De ennek a szép életnek is vége szakadt
Itália kék ege alól vissza kellett térnie az
északi Nürnbergbe. Eleinte itt is nagy kedvvel
és sokat dolgozott, volt is megrendelése bőven.
Többek között egy Heller Jakab nevű frank¬
furti kereskedő rendelte meg nála Mária megkoronáztatását, a híres oltárképet. Dürer el¬
készítette ezt és sok mást, de a vele járó sike¬
rek nem elégítették ki. Nem találta meg ott¬
hon Itáliának színekért rajongó népét. 0 is
elpártolt tehát tőlük és főleg fa- és rézmet¬
széssel foglalkozott.
Ekkor bizta meg őt I-ső Miksa császár an¬
nak a diadalmenetnek megfestésével, mely
máig is Nürnberg városházának tanácstermét
díszíti. Ettől kezdve a császár pártfogolta, ren¬
des évi járadékot fizetett neki és Dürer anyagi
viszonyai nagyot javultak. Ekkor vásárolta
meg azt a házat, melyben élte fogytáig lakott
és a mely máig is fennáll Nürnberg várfalá¬
nak legszebb részénél. A félsötét pitvarból
apró, rácsos ablakok pislákolnak ki az utczára.
A rozoga falépcsőn feljutunk az első emeletre,
hol Dürer ebédlőjének és nappalijának töre¬
dékeit őrzik.
A szobák fával burkolt falába apró szek¬
rénykék nyílnak, afféle ódon -Wertheim szek¬
rények, mikben a pénzt, gyógyszert és fon¬
tosabb okmányokat őrizték. Az ablak mellett

kerek érczgolyó függ, ez volt Dürer és élete
párjának tükre. Kicsiny, vasból készült órá¬
jának hosszú ingája még mindig fáradhatat¬
lanul ide-oda perdül, és éles hangja hirdeti
az idő múlását épen mint négy századdal ez¬
előtt. Művésziesen faragott szekrények, rézveretű bútorok, csupa méltóságteljes egyszerű¬
ség, amerre nézünk. Látjuk még a pergő
nyelvű Ágnes asszony konyháját is, mely kor¬
mos bográcsaival, ütött-kopott üstjeivel sok
kívánni valót hagy hátra a mai háziasszony
szemében. A második emeletről elhordtak min¬
den bútort. Képtárat csináltak belőle. Ott van
most Dürer számtalan fa- és rézmetszete el¬
helyezve, bámulatot keltve a mester sokoldalusága és szorgalma iránt.
Itt élt Dürer soká, de csaknem 50 éves
korában még egyszer elfogta az utazás vágya.
Feleségével és cselédjével útra kelt Hollan¬
diába, a hol találkozni akart a nagy meste¬
rekkel és az időközben elhunyt Miksa császár
utódjával, V. Károllyal. Tőle évjáradékának
meghagyását akarta kérelmezni. Dürer egész
leikével élvezte az új benyomásokat, minden¬
hol ünnepelték, a császár megerősítette évjáradékát és ő tizenegy hónap lázas munkájá¬
ban állítólag 120 egyén arczképét festette meg.
Ez a németalföldi út mintegy utolsó megifjodása volt Dürernek. Utána alkotta legjobb¬
nak elismert, egyénileg leginkább kiforrott mű¬
veit, a «Négy apostob-t. Hieronymus Holzschucher árnyképét stb. Valami nyugodt tuda¬
tosság jellemzi ezeket a képeket.
Dürer sokoldalúságának bizonyítéka az utána
megmaradt, mintegy 600 vers, azonfelül több
könyvet is irt. Egyik az emberi test kiméré¬
sét, egy másik a vívást, a harmadik pedig a
városok megerősítését tárgyalja. «De ekkor irójuk már aszott volt, mint egy zsúp szalma*, mondja róla az akkori krónikás. És 1028 ápri¬
lis 6-án, épen a Nagyhétben, hirtelen meghalt.
Müveiből csak kevés maradt meg szülőváro¬
sában ; legjavukat München, Berlin, Drezda és
Madrid múzeumaiban őrzik, valamint nagy
részét megtaláljuk a bécsi Albertinában.
Dürer nem volt a miénk. Ö maga bele¬
olvadt egy idegen nemzetbe, művészete egy
idegen szellem szószólója, de ősei hazáját és
ezzel kapcsolatban saját származását nem ta¬
gadta meg soha -- mint annyi más.
Sárost Betta.
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VASÁRNAPI ÚJSÁG-

A FRANCZIA
ELBESZÉlÉS.

A mikor a férfi a kicsiny pályaudvaron
utoljára csókolhatott kezet a leánynak, akkor
ez megígérte :
Magára fogok gondolni Pál, minden
napon.
- És én is magára, Cherié!
- És ha soha sem is lehetünk egymáséi,
azért mégis mindig az egymáséi leszünk ? Ugy-e?
— Igen.
— Gondolatban fogunk egymással beszélni —
.szólt a leány. - - Én odahaza, Dijonban ma¬
gához fogok beszélni, és maga Pál, Pesten
gondolatban fog nekem felelni.
- És aztán majd megérzi, ha magához be¬
szélek édes? Mindig fog felelni és megérti
majd a szavaimat és a mondataimat?
Igen, Pál! Meg fogom magát érezni,
meg fogom magát érteni. Mert én mindig csak
magára fogok gondolni Pál! Csak magára!
A mikor a férfi a vasúti kocsiban magára
maradt, gondolatban még egyszer átfutotta
mindazt, a mi vele történt. Valójában mindez
oly kevés volt, úgyszólván semmi és mégis ezt Pál így érezte — mjndaz, a mit az utolsó
négy héten átélt, ez a fehér és illatos kaland
a végzetévé, az életévé vált. Ez több volt, mint
az ő egész múltja és ez lesz most már az ő
jövője.
Ha a dolgot felületesen tekinti, akkor az
egész élmény igen egyszerű valami volt. (Une
petité aventure blanche - - a hogyan - - kez¬
detben ő maga mondta Cheriének.) Nem töb¬
bet, mindössze négy hetet töltöttek együtt a
kicsiny olasz tengeri fürdőben, a hol ugyan¬
abban a szállóban laktak. Eleintén közömbösek
voltak egymás számára, később az öntudatlanul
rügyező .szerelem egész, nagy izzó erejével
gyűlölték egymást. Veszekedtek, napjában tíz¬
szer is egymásra haragudtak, de soha, soha
egyik a másikáról le nem tett. A delejes gyű¬
lölet nem engedte, hogy. egymást elhagyják.
És a mikor Pál egy estén nagyon,
de nagyon megbántotta a leányt,
oly igen nagyon, hogy a leány
kézfogás nélkül búcsúzott tőle, ak¬
kor Pálnak hirtelen fájni kezdett...
Kicsiny, picziny fájás volt ez ele¬
inte, de hamarosan úgy megdagadt
a fájás, hogy majd széjjel feszítette
Pál mellét. És a mi még furcsább
volt: ez a különös fájás jól esett
Pálnak. Azután ő is lefeküdt, köny¬
vet vett kezébe és miután egy egész
órán által hiába igyekezett a könyv¬
ből olvasni, lecsavarta a villanyos
lámpa gombját. És a sötétség első
pillanatában, a mikor gépiesen le¬
hunyta a szemét, Pálnak eszébe
jutott hogy:
- Talán nem is volna rósz, ha
mi ketten, a franczia leány és én,
jól meg tudnánk férni egymással.
Ék ekkor látta a franczia leány
arczát és az — most olyan szép szomorú volt, a milyennek Pál a
valóságban még sohasem látta.
Másnap reggel Pál bocsánatot
kért és a franczia leány meg¬
hívta őt, hogy együtt sétáljanak a
parkba, a melyben egy kicsiny tó
volt. Ott azután - de most már
egyáltalán nem ellenségesen - - a
tegnap esti kis esetről beszéltek. És
oly sokáig beszéltek arról, Pál anynyiszor kért bocsánatot és a leány
annyiszor bocsájtott meg, a míg
végre megállapították, hogy ők ket¬
ten tulajdonképen nem is olyan
rosszak, hanem csak úgy tesznek,
mintha azok volnának. Pál azután
megkérte a leányt, hogy beszélj*. el
neki fiatal életének történetét. A
lány megtette ezt és az elbeszélés
végén két szál rózsát ajándékozott
neki, egy vöröset és egy sárgát.
Pál elvette a rózsákat.
- Köszönöm, Cherié — mondta.
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MENYASSZONY.
IRTA LAKATOS LÁSZLÓ.

(Pál akkor szólította a leányt először franczia
anyanyelvének e kedves beczéző szaván és e
pillanattól fogva sohasem is hivta másképen.)
- És most maga beszéljen magáról, Pál —r
kérte a leány.
A mikor pedig később együtt hazamentek és
mindketten hosszú ideig együtt hallgattak, ak¬
kor Pál azon a mókázó hangon, a melyen
régebben szokott a leánynyal beszélni, de
egyúttal rosszul palástolt bensöséggel is, ezt
mondta:
- Cherié, milyen szerencse is tulajdon¬
képen, hogy'magára Dijonban az agg vőle¬
génye vár.
- Miért?
Mert különben még talán elvenném
magát.
- És azt nem szívesen tenné, ugy-e, Pál?
- Igen, mert én csak szerelemből akarok
nősülni. Magát pedig nem szeretem, Cherié !
A leány a férfi szemébe tekintett. Cherié
tekintetében semmi, de egyáltalán semmi kü¬
lönös nem volt és Pál mégis kellett, hogy
megkérdezze őt:
- És ugye Cherié maga sem szeret engem ?
- Sosem tudnám magát szeretni, Pál felelt a leány egyszerűen.
És e beszélgetés óta állandóan menyasszonyt
és vőlegényt játszottak egymással. Ez nyilván
értelmetlen játék volt, a mi nem is illett eh¬
hez a két felnőtt emberhez. Hiszen Pál már
közel volt a harminczhoz, Cherié pedig egy
esztendő óta egy dijoni özvegy ügyvédembernck menyasszonya volt. Csak a Pál elutazása
előtti napon vallották be a szerelmüket. Édes,
de azért szomorú egy vallomás volt ez. Most
Cherié, a mikor megfogadta, hogy örökké
szeretni fogja Pált, egyúttal megtiltotta neki,
hogy valaha is viszontlássa őt, sőt még azt
is, hogy akár csak egyetlen sort is írjon neki.
A leány tisztességben akart a dijoni özvegy
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ember menyasszonya maradni, a dijoni özvegy
férfiúé, a kihez a családja kedvéért okvetlenül
férjhez kell, hogy menjen. Pál semmit sem
szólt. Csak kezet csókolt Cheriének. Másod¬
szor pedig akkor csókolt neki kezet, a mikor
az másnap a vasúthoz kisérte őt. Ez volt min¬
den, a mi közöttük történt.
Pál már a vonaton megkezdte ezt a külö¬
nös beszélgetést, a mit egész életén át foly¬
tatni akart. Az elveszített menyasszonyával
beszélt, a kit sosem volt szabad viszontlátnia.
Mindig ő vele beszélt. Ha otthon volt, de
még akkor is, ha társaságban volt és mások¬
kal hangosan, fennszóval beszélt, azért gon¬
dolatban mindig rejtett beszélgetést folytatott
Cheriével. A mikor pedig egyedül' volt, akkor
különösen sokat beszélgetett a távollevővel.
Ez nem volt tréfa, Pál őrült komolyan fogta
fel a dolgot, így például Pál, a ki rendszerint
csak éjfél után feküdt le, tudta, hogy Cherié
Dijonban már este tízkor ágyba tér. És Pál
Pesten, pontban este tíz órakor «bonne nuit»-t
kívánt Cheriének és azontúl nem szólt hozzá
az este, nehogy őt Dijonban az álmában meg¬
zavarja. Nedves őszi reggeleken Pál arra kérte
Cheriét, hogy öltözzék melegen és abban az
időben, a melyről tudta, hogy Cherié most
étkezik, megindító hangon kérte a leányt:
egyék rendesen, hogy visszanyerje finom arczocskájának régi rózsás frisseségét.
Pál csak franczia könyveket olvasott. Kel¬
lett, hogy tökéletes legyen a leány anyanyel¬
vében, mert Cherié csak francziául értett. Pál
a franczia nyelv teljes ura akart lenni, hogy
Cherié finoman czizellált mondatainak legki¬
sebb árnyalata se vesszék el a számára. Mert
eleintén gyakran előfordult ám, hogy Pál az
egyik vagy a másik szót, a mit Cherié mon¬
dott, meg nem értette. (Ezeket a szavakat a
leány gondolatban, Dijonból küldte neki.) Va¬
lahányszor ez megesett, Pál felütötte a fran¬
czia szótárát (gyakran egyenesen
ezért ment haza) és íme a szótár¬
ban mindannyiszor megtalálta azt
a szót, a mit Cherié gondolatban
neki súgott.
Beszélgetéseik többnyire fölötte
gyöngédek voltak, de itt-ott incsel¬
kedtek is egymással, sőt egy izben
az is megesett, hogy egy egész órán
által duzzogtak. Pál ezalatt Pesten
sírt, de csak egészen halkan és a
sírást magába fojtva, nehogy Cherié
azt Dijonban észrevegye. De való¬
színű, hogy a leány meghallotta
az elfojtott zokogást, mert hiszen
ő volt az, a ki az első békítő szót
kimondta.
Gyakran komoly dolgokat be¬
széltek meg. Pál valahányszor egy
érdekes könyvet olvasott, azt meg¬
beszélte Cheriével, a ki tanult leány
volt és a mellett sok természetes
értelme is volt, úgy hogy Pál már
abban az időben is sokat adott az
ítéletére, a mikor még gyűlölték
egymást. De a vőlegényről, a dijoni
özvegy emberről sosem beszéltek
egymással. Pál ezt még a kicsiny
olasz fürdőhelyen Ígérte meg Che¬
riének. És megtartotta az igéretét.
Pál leveleket is irt Cheriének.
Sosem küldhette el őket. De a
mikor a levelet megírta, akkor ő
azt Pesten mindig felolvasta és
Cherié azt Dijonban meghallgatta.
Azután a leány felelt Pálnak. De
csak szóval. Pál a leveleiben a
leányt így szólította: «ma fiancée
lointaine,» a mi nagyon szép volt.
A mikor pedig a levelet megírta
és felolvasta, akkor mindig elsza¬
kította, meri; Cherié, a ki kíno¬
san korrekt egy hölgy volt, nem
tűrhette, hogy egy pesti legényem¬
ber lakásában olyan levelek hever¬
jenek, a melyek neki, a más

ember menyasszonyának szólnak. Karácsony
előtt Pál a vágytól sirva arra kérte Cheriét:
engedné meg, hogy legalább az ünnepekre
néhány szál virágot küldhessen neki. Pál ezt
a kegyet nem levélben, csak gondolatban kérte.
De a franczia leány a legszigorúbban megtil¬
totta neki, hogy a virágokat elküldje. És a
mikor Pál ennek az okát kérdezte, Cherié azt
felelte, hogy levélben, ezúttal igazi, írott, pos¬
tára adott levélben fog neki válaszolni. Ez,
tette hozzá a leány, az első és az utolsó le¬
vél is, a mit neki ir.
Két nappal ezután - - ennyi időre van szük¬
ség, hogy a dijoni posta Pestre érjen - - a z
igért levél csakugyan ott feküdt Pál asztalán.
Hosszú levél volt, tele gyöngéd jncselkedéssel
és szomorú lemondással. Cherié igy irta alá
a levelet: «Toujours la vőtre ét jamais la
vőtre.» És ez a különös mondat illett is Che¬
riéhez, a ki - - szivében Pál örökös menyaszszonya - - valójában sosem lesz az övé. Pál
elolvasta a levelet, ezer és egyszer megcsó¬
kolta azt és megőrizte. Nappal a balzsebében
hordta, a keblén, este a vánkosa alá tette, a
mit elalvás előtt szintén csókokkal borított.
(De a vánkos ilyenkor a leányosan szemérmetes hajlandóságú Pál képzeletében sosem
jelentette Cheriének arczát, hanem mindig csak
a kezét. Hiszen Cherié a dijoni özvegy ember¬
nek volt a menyasszonya.)
És így ment ez hónapokon által, a míg
csak be nem következett a rettenetes és egy¬
ben megmagyarázhatatlan esemény. Ez pedig
így történt.

A PÉNZJEGY-POR.
Az angol lapok lepedőin csöndesen húzódott
meg az elmúlt héten az a hirecske, hogy a
Day-testvérek nyomdáját eddigi tulajdonosaik:
a Day-csal&d eladta egy részvénytársaságnak,
a melyik a régi czég alatt fogja fenntartani
a híres ipartelepet. Csak egy-két régi ember
és az öreg Írások ismerői fognak emlékezni
arra, hogy a Day-testvérek milyen érdekes
szerepet játszottak történelmünkben és hogy
milyen szomorúan emlékezetes fejezete fűződik
a közelmúlt önállósági históriájának ehhez a
valamikor világhírű londoni nyomdához. Em¬
lékezzünk hát régiekről! Hiszen negyvenkilencz
éve már annak, hogy az egész világ érdeklő¬
dése mellett lezajlott a minden idők legizgal¬
masabb pőre, a hol a feljelentő nem volt kissebb úr, mint I. Ferencz József, - - akkor még
csak osztrák császár és megkoronázatlan ma¬
gyar király,
a vádlottak pedig Kossuth
Lajos, a vérbefojtott magyar köztársaság hon¬
talan kormányzója és a Day-testvérek.
Az iskolákban még ma sem tanítják, megirója is kevés akadt annak a korszaknak, a
mikor világos utón hihetetlen szívóssággal és
vakmerőséggel, az életösztön makacs akarat¬
erejével dolgozott, terveit, konspirált a füg¬
getlenségi törekvés. A mikor egymás után
fojtották vérbe a Horváth-Törők összeesküvést,
a Mack-Noszlopy lázadást és külföldön az
emigránsok készítették elő a magyar szabadságharcz ügyét. Pedig ez a korszak a legfönségesebb fokmérője a Kossuth Lajos igazi
nagyságának.
Mert a mikor itthon, hatalma és népszerű¬
sége teljességében lángra tudott lobbantani
egy elnyomott országot Európa lángtengere
kellő közepében, az a kivételes idők ihlette
kiváló ember agitátori ügyessége és szónoki
ereje volt. A mikor azonban, mint egy elnyo¬
mott nép hatalmavesztett számüzöttje egyen¬
jogú félként tárgyalt a leghatalmasabb ural¬
kodókkal, nemzetközi súlyt teremtett a hon¬
talanul kódorgó emigránsoknak, az a ritka
talentumú diplomata zsenialitásának eddig nem
látott, páratlan tüneménye.
Az olasz háborúban 1859-ben állandó öszszeköttetésben állottak Kossuthal Viktor Emánuel és III. Napóleon, sőt ez utóbbi meg¬
hívására a Jeromos herczeg közvetítésével
1859 május 3, 4, 5, 6, 7 és 8-án éjszakánként
a Tuilleriákban is megjelent a George Brown
álnév alatt Parisba érkező Kossuth és itt be¬
szélte meg a császárral az előkészítendő ma¬
gyar forradalmat. Ezért alakították meg Kos¬
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Pál egyik reggelen fölébred, felöltözik és
megborotválko/ik. Mert borotválkozás előtt
Pál, a ki sokra becsülte a rendes külsőt, so¬
sem mert a dijoni leányhoz szólni. Ezután
Pál jóreggelt akart a leánynak kívánni. De
nem tud. Dadog, mint egy őrült úgy bámul
a tükörbe, szavakat keres. De hiába. Nem
jutnak eszébe azok a szimpla szavak, a me¬
lyekkel az emberek reggelenként francziául
köszöntik egymást. Megtapogatja magát. Jó¬
zan és ébren van és mégsem jut eszébe a
dolog. Zavarodottan bocsánatot akar kérni
Cheriétől, de - - lám - - a többi franczia szóra
sem emlékezik.- Egyetlen szóra sem. Mind
elfelejtette őket, a Cherié édes anyanyelvének
szavait. Még az oly nagyon egyszerű «igen»
és <inem» szócskákat sem tudja francziául
mondani. Megrökönyödve nyúl a szótárhoz.
Hanem most már valósággal borzong. Mert
azt látja - - (valami rettenetes dolog történ¬
hetett vele az éjszaka) --- hogy a szótárnak
csak a magyar szavait tudja elolvasni. A francziák közül egyetlen egyet sem. Előszedi a
faranczia verses könyveit és regényeit. Egyet¬
len szótagot sem tud belőlük olvasni. Végső
szükségében Cherié egyetlen leveléhez kap.
Azt akarja elolvasni. Az ő drága írásából
akarja a franczia tudását visszaszerezni. De
a levél most olyan a számára, mintha csak
ó-egyiptomi hieroglifekkel irták volna. Még a
borítékra francziául irt «úr» szócskát sem tudja
elolvasni. Jajgatva kiált Cheriéhez. De a leány
nem felel neki. Pedig máskor mindig szívesen
megtette.

Pál azt hitte, hogy valami borzasztó beteg¬
ség érte az agyvelejét, a mit talán az utóbbi
idők megviseltek. Ő már hallott ilyesmiről,
részleges elmezavarodottságról, a mikor az
ember egészen jóeszű, csak épen, hogy bizo¬
nyos dolgokra nem tud már emlékezni. De
erről itt szó nem lehetett Hiszen jobban em¬
lékezett Cheriére, mint valaha és mégis elve¬
szítette azt a képességét, hogy vele érintkez¬
hessek. Elfelejtette az egyetlen nyelvet, a me¬
lyet Cherié értett.
A halálra ijedt Pál idegorvoshoz akart
sietni. De a szobája küszöbén visszafordult.
Hirtelen megértett mindent. Nem az agya
betegedett meg és semmiféle orvos nem se¬
gíthetett rajta. Nem betegség volt ez. Más va¬
lami. Egyszerű, de lesújtó dolog.
Cherié már nem gondol rá. Ez történt. Nem
akarja, hogy többé beszélhessen hozzá és Pál¬
nak így egyetlen éjszaka alatt el kellett felej¬
tenie a leány anyanyelvét, úgy a hogyan a
leány is egyetlen éjszaka alatt elfelejtette Pált.
Ez volt ennek a borzasztó és rejtélyes do¬
lognak a megoldása. Most már tudta.
És ettől a naptól kezdve Pál soha többé és
egyetlen franczia szót sem tudott elolvasni, ki¬
mondani, vagy megérteni? E pompás nyelv
műiden kincséből csupán egy, egyetlen egy szó
maradt meg a számára, egy finom, gyengéd
franczia beczéző szó — Cherié. Hanem Pál ezt
a szót gyakran és szorgalmasan ismételgette,
sőt napjában sok százszor, ezerszer papirosra
le is irta azt.

suth, Klapka és Teleki László a Magyar Nem¬
zeti Igazgatóságot. A tervek azonban füstbe
mentek, Kossuth nem törhetett be franczia
hadtestek élén az országba, mert III. Napó¬
leon becsapta Kossuthot is, Viktor Emánuelt
is és Villafrankánál az ő hátukon kötött bé¬
két az osztrákkal.
Minthogy azonban az olasz államok le akar¬
ták rázni az osztrák jármát, meg akarták
újítani a háborút, Viktor Emánuel Cavour
gróf ajánlatára írott szerződést kötött Kos¬
suthal, hogy a Balkánról olasz csapatok tör¬
nek be Magyarországba - - a z egyik a Couza
román fejedelem beleegyezésével az oláh ha¬
táron, a másik pedig Fiuménél, — ha Kossuth
kívülről rendezi a magyar felkelést. Már küld¬
ték is a fegyvereket a határra, Törökországból
Karacsay szard hajón vitte a Dunán a puskaport
és Kossuth nagy titokban megrendelte a Daytestvérek londoni nyomdájában a leendő ma¬
gyar köztársaság papírpénzeit.
Kétszáz sajtó nyomta egyszerre a forradalmi
bankót, a míg be nem súgták ezt a londoni
osztrák követségnek spiczliei. Apponyi Adolf
gróf nagykövet rögtön fel is szólította a kor¬
mányt, hogy koboztassa el a pénzeket és szi¬
gorúan büntesse meg a nyomdatulajdonosokat
és a megrendelőket.
Európai botrány kerekedett ebből. Erről zúgott
az egész európai sajtó, - - a magyart kivéve,
a melyet elnyomott a czenzura. Londonban
izzó volt a hangulat. A legkiválóbb angol jog¬
tudósok : Deuman, Welsby és Toulmcre-Smith
tanulmányban fejtették ki, hogy nem I. Fe¬
rencz József Magyarország uralkodója, ha¬
nem Kossuth a jogszerinti kormányzó és így
joga van pénzeket nyomatni. White brightoni
képviselő kérdésére 1861 márczius 5-én Eussel
kanczellár óriási lelkesedést keltve jelentette
ki az alsóházban, hogy a kormány minden
segélyt megtagad Ausztriának. Népgyűléseken
ünnepelték Kossuthot és a Daily Newj, Morning Post, Daily Telegraph és Morning Adrertiser külön kiadásokban izgattak a magyar
ügy mellett.
Ausztria végre is pert indított. Felperesként
I. Ferencz József szerepelt és személyesen
irta alá a keresetlevelet. Kéri ebben a kanczellári itélőszéket, hogy Kossuthnak tiltsa
meg a pénzjegyek nyomatását, mert ehhez,
mint magyar királynak csak neki van joga.
A nyomdatulajdonosok megbüntetését és a
pénzek elkobzását is kéri.
Erre jelent meg a Toulmin-Smith röpirata:
«Ki a magyar király >», a melyet Horn Ede
francziára, Ludviy németre és Szarvaüy

olaszra fordított le és alakult át a CobdenBrighl párt 14 vezére védő-bizottsággá, hogy
Kossuthot méltánytalanság ne érhesse.
Sohasem látott 'érdeklődés előzte meg a
tárgyalást, főként mert két nappal előtte ide
érkezett a fiatal Károlyi Sándor gróf, hogy
óvja Kossuthot, mert merényletet akarnak el¬
lene bérenczek elkövetni. A császárt Apponyin kivül Carus és Cofton, Kossuthot és a
Dayokat pedig Collier, Giffard, Simpson, és
Westlake ügyvédek képviselték.
Kossuth azt vitatta, hogy Ferencz József
nem királya Magyarországnak, - - mert nin¬
csen megkoronázva - - és így nincs kereshető¬
ségi joga sem. A bíróság azonban nem fo¬
gadta el védekezését és igazat adott az ural¬
kodónak. Hihetetlen dolgok történtek erre.
A sajtó felháborodása határt nem ismert, az
utcza lázadozott, de a per mégis elveszett és
Kossuth Lajosnak nem volt annyi pénze, hogy
felebbezhessen és Londonban élhessen a felebbezés elintézéséig.
A Day nyomdában máglyára rakták a ban¬
kókat, - - az utolsó forradalmi törekvés utolsó
emlékét megette a láng nyaldosó nyelve. Ezek
jutottak eszembe, hogy a Day-testvérek nyom¬
dája is átalakult. Még ez sem emlékeztett rá
többet.
Kun Andor.

INDIVIDUUM.
Vérző ököllel, sírva döngetjük, víjjuk, verjük
Örök-hiába e rémes ködboltot, az én-falat.
Siket echó felel: Magad vagy ! Magad !
Jaj, kisértet-arczok az emberi arczok !
Mozog az ajak Mindnek két, nagy szeme van.
— Az ő szemükkel csak egyszer nézhetném magam;
Mit tükörből látok, nem igazi arczom l
Futnék tőle - én szörnyű varázszsal vert.
Kit kérdezhetnék ? Nincs más ! Embert, embert!
A csillagok földén sincs senki, senki társ!
Egymásra-hagyattunk az űrben, egy-vérek e földszigeten,
- S nem tudhatom, mit érez a kis gyerekem.
Üres ivorgolyók ürege zár egyenkint
Gurul velünk, vagy álL Nagynéhav< összecseng.
Mit tudhatunk a szűk sötétbe bennt?
Érthetjük-e rendjét forgásnak, ütközésnek?
Tekéznek-é velünk ismeretlen, nagy kezek?
- S hova ejtenek, ha leejtenek?
Ka/fka Margit.
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AZ Ó-KORI ARCZKÉPSZOBRÁSZAT.

1. EURIPIDES HERMÁJA. (Nápoly, Mníeo Nazionale.)

2. ISMERETLEN GÖBÖG FÉRFI. (Athén, Nemzeti Múzeum,)

Az arczképet rendszerint oly művészeti ág¬ de az alakokat, eltérően a mai szokástól nem
nak tekintik, melyben a művész a természet bombasztikus felépítésű nagy talapzatokra he¬
legpontosabb utánzását tűzi ki czélnl. E czél lyezték, hanem egyszerű, alacsony posztamenelérése elegendő a vásári bódék viaszfigurái¬ tekre, közelebbi kapcsolatba hozva őket a já¬
nál, - - jegyzi meg találóan dr. Hekler Antal rókelőkkel. Jellemző, hogy a görögöknél a
budapesti egyetemi m. tanár az ó-kori arczkép- portréművészet gyökere nem vallási szük¬
szobrászatról imént megjelent nagy művében ségletben, hanem az ember nemes lelki
(Die Bildniskunst dér Griechen und Römer. és testi tulajdonainak megbecsülésében, tisz¬
Stuttgart, Hofftnan.) — de ennél többre törekszik teletében rejlik. A görög arczképművészet a
az arczkép, mint művészet. Művészi portréban tipikusból indul ki. Az archaikus kor nem ter¬
nemcsak az ábrázolt egyén arczvonásait kell melt portrét. Érdekes nyomon követni, miként
kapnunk, hanem jellemét is, sőt az ábrázoló birkózik meg az idealizálásra hajló görög mű¬
festő vagy szobrász művészi képét is, művészi vészet a természeti megfigyeléshez erősen kö¬
felfogásának hű tükrét. A legmagasabb fok, tött arczkép-plasztikában a realisztikus törek¬
melyet a portréművészet elérhet: afizikaije¬ véssel. A fejlődés iránya a tipikusan szép¬
lenség átalakítása a pszichikai jellemzés értel¬ től az egyénien jellemzeteshez vezet. A fejlő¬
mében.
dés késői stádiumában a csúnya modelnek ép
Az ó-kori népek portréművészetéről legin¬ oly hű és művészi tolmácsa tudott lenni,
kább a szobrok tudósítanak, mert festmények mint a szépnek, tetszetősnek. A rútnak a
csak kis számban maradtak fönn. A szé¬ művészi ábrázolás számára való meghódítása
lesebb köztudatban az a tévhit uralkodik, hogy sokat jelentett a hellenisztikus korig formai
az arczképszobrászat az ó-korban csak a ró¬ ideálok ábrándjai közepett élő görög szobrá¬
maiaknál ért el magas fejlettséget. Hekler az szatban. A 3. képünkön ábrázolt torzonborz,
emlékek nagy sokaságával bizonyítja, hogy az szinte ijesztően rút alakról első tekintetre
arczkép-plasztika már a görögöknél virágzott, s kev*esen hinnék, hogy görög férfinek görög
művészi tekintetben talán jelentékenyebb volt, művésztől alkotott arczképe. Számos késői
mint az ó-kor másik nagy népénél. Nagy sze¬ görög arczképet tartottak régebben, épen a
repe volt a görög közéletben, a városok tereit, realisztikus ábrázolás miatt római alkotásnak,
ép úgy mint ma, emlékszobrok ékesítették, így III. Antiochosnak a párisi Louvreban őr-

4. ISMERETLEN GÖRÖG NŐ(FirenzeUififizi.)

a. III. ANTIOCHOS ARCZKÉPE. (Parin, Lonv:e )

3. GÖRÖG HáKCZOS. (Nápoly, Mnseo Nazionale,)

zött s 5. képünkön látható mellszobrát sokáig
Július Caesar portréjának hitték. A nőkről
csak a hellenisztikus korban kezdtek nagyobb
számban arczképszobrokat készíteni, mert ez
időben a nők társadalmi állása megjavult. De
itt a női portréknál ekkor is megmaradtak a
szépségtipus közelében, a mint azt a 4. képün¬
kön látható szép női fej is bizonyítja.
Sokáig azt hitték, hogy a római arczképszobrászat a görögétől eltérő művészi gondol¬
kodás szülötte. Hekler e felfogással szemben
meggyőzően fejti ki, hogy a római arczképplasztika a művészi ábrázolás szempontjából
közvetlenül a göröghöz csatlakozik. A józan,
reális hajlamú, az elvont formulákért nem
hevülő római művészeti gondolkodásnak ínyére
volt a késői görög arczképszobrászat realisz¬
tikus jellege. Bár a római művészet talált Itália
földjén arczképszobrászatot, az etruszkokét t. i.,
ebben azonban nem voltak adva egy nagy,
önálló művészet kialakulásának föltételei. Mű¬
vészi jelentőségre csak a termékenyítő hel¬
lenisztikus hatás emelte a korai köztársasági
kor vallásos • eredetű arczképszobrait: az ősök¬
nek az előkelő római házak átriumában fatemplomocskákban őrzött viaszmaszkjait, melyeknek
jellegét eredetileg aprólékoskodó, nyersen meg¬
munkáló etruszk művészet határozta meg.
Rómában az etruszk kultúrának és müvészet-

6 ISMEPETLEN RÓMAI. (Dreida, Alb.rtinnm.)

7. ISMERETLEN RÓMAI. (Boston, Musenm of Fine Árts.)

8. AUGUSTUS. (Róma, Mnseo Nazionale.

9. CLAUDIUS FEJE A VATIKÁNBAN LEVŐ 8ZOBRÁRÓL.

nek a Kr. e. I. században beáramlott helle¬
nisztikus hatás vetett véget.
A késői görög és a kora római arczkép¬
szobrászat a művészi látás szempontjából
egyenesági rokonságban áll egymással. A meg¬
különböztető jegyeket a rómaiban, a más nép¬
fajhoz ' tartozó modell és az etikai tartalom
hangsúlyozása szolgáltatja. Az erkölcsi tarta¬
lom kiemelése a római arczképszobrászatnak
mindvégig főtörekvése, s e tekintetben a mű¬
vészettörténet egyetlen más korszakának portré¬
művészete sem versenyezhet vele. Ez adja
meg igazi nagyságát. A rómaiaknál a kortár¬
sak elismerő szeretete a lelki nagyokkal szem¬
ben épp oly erőteljesen szólalt meg, mint a
mily igazságos volt bírálatuk a született nagy¬
ságokkal, a hatalmasokkal szemben. A firenzei
quattrocento szobrásza az arczképben kérlel¬
hetetlenül hű másolatot ad, a mohó természeti
megfigyelés mellett a jellemzés csak másod¬
sorban érdekli. A bárok-kor szobrásza — mond¬
juk egy Vittoria, egy Bernini — már módosít
modelljén, jelentőségét erősen- fölfokozza, több¬
nek, hatalmasabbnak, fölényesebbnek akarja
láttatni, mint a milyen, patétikus pózba helyezi.
A római szobrász, mikor arczképet farag, ilél,
s ítéletét mélyen szántó jellemzéssel indokolja;
hogy ítéletében mily igazságos, sőt kíméletlen
tud lenni, annak beszédes példái az elpuhult
és erkölcsileg sülyedt császárok portréi.
A korai köztársasági arczképszobrászat leg¬
kedveltebb modellje a tősgyökeres római pór.

A kitörülhetlen fajiság erős bélyege ül a drez¬
dai Albertinumnak fi. képünkön közölt mell¬
szobrán. Ilyen parasztokkal ma is találkozunk
Itália földjén, ezt a ránczos képű birrocciaio-t
már láttuk valahol a római Campagnában.
A késői republikánus arczkép lassankint el¬
veszti e népi kapcsolatú nyomokat, s előké¬
szíti az Augusztus korának nagy portré-művé¬
szetét, mely arisztokratikus jellegű, a poli¬
tikai és szellemi előkelőségeket, a világhódító
hadvezéreket mintázza. A női arczképnek nagy
szerep jut, előkelő társadalmi állású nőket
faragnak márványba, s nem a szellemi előke¬
lőket (költőnők, stb.), mint a görögök. Augusz¬
tusnak a görög műveltségért való rajongása
és tartózkodó előkelősége rányomta bélyegét
kora művészetére, így nemesen idealizáló arczképszobrászatára is. Az epigon-császárok ko¬
rában az arczképplasztikának fő erénye a jel¬
lemzés ereje és az a kérlelhetetlen igazmon¬
dás, melylyel az eltunyúlt uralkodók léha éle¬
tét ostorozzák, s melylyel a birodalom sor¬
sának világtörténeti tragikumát sokszor megrázóan fejezik ki. Nincs az a történetíró, a ki
igazabban tudná e kort jellemezni, mint a
brutális, tüdőbeteg Caligula sötét tekinletű
portréja, vagy az állatiasan szenvedélyes, kor¬
látolt Claudius arczképszobra, homlokba fésült
hajával, duzzadt apró szemeivel, elálló fülei¬
vel. A kor női portréi külsőlegesek, lélek nél¬
küliek. Száraz eleganczia, blasirt arczok, ha¬
talmas, bonyolult frizurák, (nem riikán paró-

kák), melyek divatja gyorsan változott (12. kép).
A Flaviusok lüktető, új életet vittek a római
portréba, mikénthogy mások voltak ők maguk
is, egészségesen nyersek, nem gonoszán pety¬
hüdtek, mint a Júliusok és Claudiusok. Az
ábrázolásban élénkség, mozgalmasság, nem rit¬
kán nyugtalanság lép föl. A formákat a pil¬
lanatnyi benyomások határozzák meg. A szob¬
rász a fény és árny festői hatását is fölhasz¬
nálja, finom félárnyékos átmenetekkel dolgozik,
amellett anyagi megmunkálása lágy és vir¬
tuóz. A Hadrián-korát hideg, akadémikus klaszsziczizmus jellemzi (11. képünket). A görög arcz¬
képszobrászat világos hatása nyilatkozik meg,
gyakori az egyes emlékek egyenes fölhaszná¬
lása. Phidias az ideál. Hadrián az első csá¬
szár, a ki szakáiiát megnövesztette, s ezzel a
görög filozófus viseletet udvarképessé tette.
A szakáiviselés lesz századokra a divat, ép úgy
mint azelőtt a csupasz arcz volt az. A nők
egyszerűbb hajfésületet viselnek. A római
portré utolsó nagy virágzási korszaka Caracalla uralkodásával esik össze; e kor férfiarczképeinek a rövidre nyirt szakáll egyik főismertetőjele. A Kr. u. III. sz. közepétől kezdve
föltartózhatlanul hanyatlik a portré. A Nagy
Konstantin utáni időkben a római arczkép
már valósággal anti-individuális, típusokat ad,
a mikor egyéneket kellene adnia. Az ó-kori
arczképszobrászat visszatért oda, a honnan
kiindult: a tipikushoz. A fejlődés bezárul*,.
Egész volt.
G.

11. ANTINOUS. (Delphi-i máieam).

12. JÚLIA. (Bóm», Oapitolinm.)

10. TITUS FEJE A VATIKÁNBAN LEVŐ SZOBRARÓL-
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STAMBtL.
A HÉTTORONY.

A«JANICSÁROK FÁI». (Ezekre akasztották fül a lázadó janicsárokat.)

KISZSIAI TARTALÉKOS KATONÁK.

A TÖRÖKORSZÁGI FÖLDRENGÉS SZÍNTERÉRŐL. —JuszkóBéla rajzai.

VÁNDORLÓ SZATÓCS KONSTANTINÁPOLY GÖRÖG NEGYEDÉBEN.
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HIHTELEN IDŐVÁLTOZÁS.
A hetekig tartó kánikula után, a mikor
egész Középeurópában állandóan száraz és
meleg idő uralkodott, augusztus 7—8-ikán
szinte egyik napról a másikra egyszerre ősziesre fordult az időjárás. Nagy zivatarok ve¬
zették be az időjárásnak emez új alakulását
s a zivataros periódust napokig tartó állandó
borult, esős és szeles idő váltotta fel. A mi¬
lyen gyorsan következett be a meglepetéssze¬
rűen ható hűvös idő, ép olyan érdekes is volt
a tudományos meteorológia szempontjából a
változás lefolyása, a melynek minden mozza¬
natát nagyon szépen figyelemmel lehetett ki¬
sérni és előre látni, úgy hogy az augusztus
első tiz napjának időjárását klasszikus példá¬
ként lehet bemutatni arra, hogy az időjárás
alakulásában mindenkor milyen döntő szerepe
van a légnyomás változásának.
A meteorológiai megfigyelő állomások na¬
ponként közlik egymással a barométer állását
s ezekből az adatokból minden napra megle¬
het állapítani a légnyomás eloszlását a szá¬
razföld felett. Az áttekinthetőség kedvéért eze¬
ket a légnyomás eloszlását megmutató térké¬
peket úgy szokás készíteni, hogy összekötjük
vonalakkal azokat a helyeket, a hol a lég¬
nyomás egyenlő volt. Tekintsük meg p. o. az
idemellékelté, számú, 1912 augusztus 6-ikának megfelelő ábrát. Anglia felett egy sza¬
bálytalan zárt vonalat látunk, a mely mellé
745 van írva. Ez a vonal azt jelenti, hogy
Anglia fölött azokon a helyeken, melyeket e
vonal érint, augusztus 6-ikán reggel 7 órakor
mindenütt 745 milliméter higanyoszlopnak
felelt meg a levegő nyomása. Ugyanígy a
750-el jelölt vonal azokon a helyeken megy
át, melyeken a légsúlymérő e nap 750 milli¬
métert mutatott. E vonalakat izobároknak ne-
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A depresszió zivatarai és hűvös szelei min¬
denfelé rohamosan lehűtötték a levegőt s 8-án
reggel az ország különböző helyeiről beérke¬
zett megfigyelések nyilvánvalóan mutatták,
hogy az alacsony légnyomás magja körülbelül
épen Magyarország közepe felett tartózkodott.
Nyugat felé ugyanis 11—13 fokra hűlt le a
hőmérséklet s nyugati meg északnyugati sze¬
lek fújtak, mig Erdélyben, a hová ekkor még
nem ért el a depresszió hatása, még derült
volt az idő, keleti és délkeleti szelekkel. Az
időjárás ezen a napon típusos példája lett az
esős, hűvös nyári időnek, mikor csaknem
egész Európát depresszió borítja északkeletről
és délnyugatról magas légnyomással övezve.
Az ilyen helyzetek rendszerint nem állan¬
dóak s a délnyugati magas légnyomás min¬
dig tovább szokott terjedni, maga előtt tolva
északkelet felé a depressziót. 9-én már való¬
ban láthatjuk, hogy az egész légnyomási hely¬
zet eltolódott északkelet felé. A minimumok
Dánia, illetve Oroszország fölött oszlottak meg
s mindenütt igen bő csapadékot hullattak út¬
jukban, míg Középeurópában mindenfelé hűvös
és szeles volt az idő s a szelek általában
északkelet felé, a depresszió irányában fújtak.
A délnyugatról közeledő maximum olyasféle
eloszlást mutat ezen a napon, mintha bezá¬
rulni és kiterjeszkedni igyekeznék, - - a mely
esetben megint hamarosan bekövetkezett volna
az erős felmelegedéssel járó száraz idő azonban még sem történt meg, a mit várni
lehetett.
A következő napokon ugyan egy kevéssé el¬
simultak a légnyomásbeli ellentétek, de a déli
maximum nem erősödött meg azonnal és ezzel
az időjárás egyelőre megtartotta hűvös és sze¬
les jellegét, szórványosan előforduló esőkkel.
A helyzet ilyenformán az időjóslás számára
rendkivül nehéz volt, mert hiszen a légnyomás
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vezik a meteorológiában. Ha valamely helyen,
(mint ez esetben Angliában) a légnyomás igen
alacsony, s zárt területet képez, úgy ezt dep¬
ressziónak szokás nevezni.
A tapasztalat azt mutatja, hogy ezek a dep¬
ressziók nem maradnak egy helyben állva,
hanem rendszerint kelet felé haladnak egyik
helyről a másikra. Ha ezt figyelembe vesszük,
s tekintettel vagyunk arra a tényre is, hogy
az ily depressziók befolyással vannak az
egész időjárásra: úgy igen sokszor meg tudjuk
előre is (l —2 napra) mondani, hogy valamely
helyen minő időváltozás fog beállani.
Igen tanulságos példáját láttuk ennek az
elmúlt napok alatt.
Augusztus 5-ikén még megvolt Középeurópa
időjárásának kánikulai jellege, a mely típusos
példája a nyugodt nyári hőségnek. Körülbelül
két hétig ugyanaz volt mindennap a légnyo¬
más eloszlása a kontinens felett: északnyu¬
gaton alacsony légnyomás, depresszió feküdt,
délnyugaton és északkeleten magas volt a lég¬
nyomás, míg Középeurópában közepes. Ennek
következtében Anglia környékén voltak csak a
depressziót jellemző esők és szelek, Európa
többi részeiben száraz és derült idő volt, a
mikor csak itt-ott fordult elő egy-egy kisebb,
helyi zivatar, a melynek hatása azonban kevés
volt ahhoz, hogy a légnyomás eloszlásában
változást idézzen elő.
Ez az állandó jellegű helyzet 6-ikára vir¬
radó éjjel már észrevehető változást szenve¬

dett. Az északnyugati depresszió megerősö¬
dött, a délnyugati maximum, vagyis magas
légnyomás délebbre tolódott el, az északkeleti
északabbra, úgy hogy erősen lehetett sejteni
azt, hogy mélyebbre ható változások vannak
készülőben, habár a száraz, meleg idő még
mindig megmaradt. A következő napon való¬
ban megjelent a várt új alakulás. 7-ikén Olasz¬
ország északi része felett egy újabb, kis ki¬
terjedésű depresszió jelent meg, míg az angol
depresszió valamivel keletre tolódott el.
Az új depresszió megjelenésével egyszerre
megzavarodott a minálunk uralkodó egyenle¬
tes időjárás. Magyarország nyugati részében
jelentkezni kezdtek az alacsony légnyomás
felé fújó szelek s Olaszországban nagyobb ki¬
terjedésben fordultak elő zivataros esők s
máris minden jel arra mutatott, hogy ez az
újonnan jelentkező depresszió erősen ki fog
fejlődni.
Valóban úgy is történt, a mint azt a követ¬
kező, augusztus 8-ikáról szóló izobár-térkép
mutatja. Az előző nap keletkezett kis dep¬
resszió hatalmassá erősödött, kelet felé vonult
és közben egyesült a régi, északnyugati dep¬
resszióval is, hogy annál erősebben éreztethesse
hatását. Útjában mindenütt erős zivatart és
esőt hozott magával s vonulásának irányát
mindenfelé csaknem viharszerű sz'elekkel je¬
lezte, a miknek erősségét csak fokozta az,
hogy a depresszió csaknem szokatlan sebes¬
séggel vonult északkelet felé.

eloszlása olyan változékony és bonyolult ala¬
kot öltött, hogy úgyszólván lehetetlenség volt
valamilyen határozott tendencziát megálla¬
pítani.
Sztrokay Kálmán.

AZ EGYSZERŰ DOLGOK.
Engem lesujtnak az egyszerű dolgok . . .
Hogy rád gondolok és a szemem boldog,
Hogy rólad álmodom s meleg az álmám . . .
így élek, e kis dolog mámorában,
Oly egyszerűen s minden titok nélkül,
Mint asszonyok sokan, százan és százan !
Hogy elmém már lassanként belebékül
E gondolatba és mondom : Hiába !
Dy egyszerűen s minden titok nélkül
Megérett bennem az alázat vágya !
Megérett bennem a tűrés, a varas,
3 a magam halk és titkos szolgasága . . .
Én s az Alázat! Egy messzi kiáltás
És meghallom . . . Egy intés — és mosolygok!
És sietek — és a karom kitárom . . .
Engem lesujtnak ez egyszerű dolgok . . .
Nem merem hinni, hogy ez a — Boldogság!
Tűnődöm, félek s azt hiszem, csak álom . . .
Erdős Ren?e.

MILLIÓK - HIRDETÉSEKBEN.
A tmagazine»-ok világából.

Tiszteletreméltó ellenlábasaink, a jó amerikánusok, «magazine»-oknak nevezik az ő nagy¬
számú népszerű és fölötte kapós irodalmi
havi folyóirataikat. A milliók alatt pedig
súlyos dollárok értendők. Minden hónapban
hajszál-pontossággal megkapja az új-világbeli
nyájas olvasó a maga kiválasztott vrrtagazine*ját, mely valósággal egy-egy testes kötet. Igen
ám, de a tartalomnak legalább is a fele -—
hirdetés, pompás szakavatottsággal osztályozva
és akárhányszor művészies kivitelű illusztrácziókkal vonva magára a figyelmet. Ez a
fontos rovat az, melynek révén és a reklám
kedvelő amerikaiak jóvoltából a dollárok mil¬
liói evőnkét az élelmes kiadók feneketlen zse¬
beibe vándorolnak.
A szóban forgó kiaknázhatatlan kincsesbánya
pedig, melynek igazi értékét még mindig az
amerikaiak tudják a legelőnyösebben kihasz¬
nálni, még mindössze is csekély negyvennégy
éves múltra pillanthat vissza. 1868 óta be¬
szélhetünk a mai értelemben vett hírlapi hir¬
detésről. S korántsem üzletember, legkevésbbé
pedig lapkiadó volt az a szerencsés halandó,
a ki legelsőbben életet adott ennek a ma már
oly nagyarányú üzleti vállalkozásnak. Egy
gondolkodni szerető fiatal ügyvéd, ki nagyon
szerette volna irodáját valamiképen kisegíteni
az ismeretlenség kátyújából, feltette magában,
hogy az időszaki sajtót veszi igénybe a tervei
kivitelére. Az akkori egyik legelterjedtebb havi
folyóiratban, a «Peterson's Magazinéi)-ben el¬
kezdett hát rövid pár soros hirdetéseket köz¬
zétenni, tudatva illő tisztelettel a jogkereső
közönséggel, hogy jól felszerelt irodája itt és
itt található. A kiadó mosolyogva adott helyet
ezeknek az apró - - és meggyőződése szerint
semmi czélt el nem érő - - közléseknek. A
fiatal ügyvéd is mosolygott, csakhogy később,
mikor az irodája forgalmán jelentékeny gya¬
rapodást kezdett észrevenni. Nekibátorodott
tehát s szerény honorárium ellenében, egyes
kereskedők megbízásából is tett közzé hirde¬
téseket, az illető czégeket ajánlva a lap olva¬
sóinak. A kiadó, Peterson most meg már boszszankodott, hogy a lap irodalmi tartalmától
vonják el a helyet az ügyvéd hirdetései. De
a mikor a pompásan beütött vállalkozás egyre
nagyobbodott s a kiadó is megkapta a maga
díj ázását: ez a lapot a hirdetések számára
nyolcz oldallal megnagyobbította. Az élelmes
ügyvéd pedig nemsokára már mintegy harmincz folyóiratban tette közzé hirdetéseit. Az
meg aztán egyenesen szenzáczió számba ment,
hogy a Peterson's Magaziné legközelebbi ka¬
rácsonyi számában nem kevesebb, mint hu¬
szonöt oldalnyi hirdetés látott napvilágot.
Egyszeriben érdeklődni kezdtek a többi kiadók
s hogy aztán szép lassan mivé fejlődött ez az
új jövedelmi forrás: meg kell nézni a mai
«magazine»-ok akármelyik havi füzetét.
Az egyik amerikai iró, ki annak idején a
hírlapi hirdetés negyven éves történetét megirta, - - feljegyzi valahol, hogy az amerikai
magazine-ok egy esztendő • alatt több mint
harminczszor annyi* helyet szentelnek a hir¬
detések közzétételére, mint a bibliának és a
Shakespeare-drámáinak terjedelme együttvéve.
Ezt pedig nem okos dolog lenne kicsinyel¬
nünk, ha tudjuk azt, hogy a bibliában 120,000
agát (parisienne-betűs) sor van, Shakespeare
műveiben pedig 136,000 agát-sort találunk.
Ennek a jó ideig kevésre becsült hírlapi
hirdetésnek, - - a melynek arányait meggyő¬
zően elénk tárja az a körülmény is, hogy ma
már minden valamirevaló irodalmi folyóirat
rendes havi példányszáma nemcsak eléri, ha¬
nem túl is haladja a - - félmilliót, - ott
künn Amerikában nagyon fontos nemzeti és
kulturális jelentősége van. Eltekintve a kérdés
anyagi oldalától: az utóbbi egy-két évtized
alatt rendkivül sokat tett a nagyközönség
művészi Ízlésének kifejlesztésére. Ez a hatás
szinte észrevétlen és maradandó. Mert az új¬
világ legelőkelőbb rajzoló-művészei egyáltalán
nem idegenkednek attól, hogy szebbnél-szebb
reklám-rajzokkal lássák el a hirdetőket, igaz,
hogy viszont ezek sem fukarkodnak a busás
honorárium kiutalványozásában. Ilyenformán
jól jár itt mindenki ennél az üzletnél: özö¬

nével kapja a megrendelést a hirdető, meg¬
vannak jutalmazva az irók és művészek és
örvendezve dörzsölik kezeiket a — lapkiadók,
kik folyóirataiknak rendkívül gazdag hirdetési
rovata révén minden egyes hónapban fejedelmi
jövedelmeket könyvelnek el. Nagyon sok olyan
nyilatkozatot olvastam már, melyekben az
amerikai hirdető czégek egyértelműen ismerik
el azt, hogy a legjobban fizető és hűséges
vásárlóiknak túlnyomó része épen a «magazine»-ok olvasóiból kerül ki.
Zsoldos Benő.
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(Folytatás.)

Regény. — Irta Claude Farrere.

Hirata Takamori föltekintett a napra. Olyan
volt, mint a nippon haza szimbóluma, a mint
idevetette utolsó sugarát, utolsó ragyogó csók¬
ját, erre a csatatérre, a hol az imént annyi
vér ömlött a Nippon haza nagyságáért. És az
allegória hirtelen még világosabb és nyilván¬
valóbb lett: egy legyőzött, leszerelt, felgyújtott
orosz hajó vonszolta magát a távolban, nyugat
felé, agonizálva. A nap rásütött erre a rom¬
halmazra, erre a széthulladozó árnyékra s
bibor és arany halotti lepellel vonta 'be. A tö¬
rött árbóczok, az ingó tornyok, a megroncsolt,
felszaggatott hajótest, gyászosan rajzolódtak ki
a ragyogó látkörön. Hirata Takamori felismerte
ezt a haldokló hajót. A Borodino volt, egyike
azoknak, melyek ellen a Nikkó legközelebbről
harczolt. A nap pedig lassankint mind alább
sülyedt és csakhamar egészen eltűnt. Vele
együtt tűnt el az orosz hajó i s . . .
Hirata Takamori oldalt fordult. A Taczuta
a Nikkó-lioz közeledett és megszólította:
— Pihenő az egész éjszakára. Holnap reggel
menjen Maczu-simába.
- Jól van — mondotta Hirata.
- A tengernagy tudni kívánja annak a tiszt¬
nek a nevét, a ki átvette a Nikkó parancsnok¬
ságát a blockaus elpusztulása után.
- Én vagyok, Hirata gróf... Hirata sisukú!
Elhagyta előnevét és ismételte családi czímét, hogy összes ősei kivehessek méltó részét
abból a dicsőségből, mely utóduknak jut.
A két hajó már távolodott egymástól, a viz
sodrától hajtva.
- 0-Takamori szán — kiáltotta a Taczula
tisztje — örülök, hogy jelenthetem a tenger¬
nagy különös megelégedését és azt a szándé¬
kát, hogy dicsérettel fog önről megemlékezni
az Isteni Császárhoz intézendő jelentésében.
Hirata gróf szó nélkül meghajolt a földig.
Mikor kiegyenesedett, a Taczuta már messze
volt.
Egy trombitás ment el a hidon, lépcsőről¬
lépcsőre haladva. Hirata Takamori odahívta és
kiadta neki a rendeletet, hogy fújjon takaródét.
- A halottakat a hátsó strandon kell tisz¬
tességgel kiteríteni.
Most már gyorsan szállott alá az éjjel. Meggyujtották a jelző tüzeket. Hirata Takamori
egy időre lemondva ideiglenes parancsnoki tisz¬
téről, körüljárta a Nikkó megsérült részeit.
A villamos vezetékek el voltak tépve. De nagy
leleményességgel és ügyességgel rögtönzött ve¬
zetékeket szereltek fel. A világítás csaknem
mindenütt normális volt.
Körútja végén Hirata Takamori a hátsó
strandra ment és miután régi módi szerint két¬
szer tisztelgett, szemlét tartott a halottak
fölött...
Harminczkilenczen voltak. Egymás mellé
fektették őket, két sorban, a két iker-ágyú
csövei alá. Itt feküdtek, széttépett, tagjaik gon¬
dosan össze voltak szedve és szürke vászon¬
zsákokba burkolva. Nyugodt fejük mosolyogva
tekintett a hold sugaraiba.
Két kvártélymester lámpással a kezében rá¬
világított minden arczra. Egy zászlós tisztelet¬
teljes hangon olvasta a nevüket. Először há¬
rom üres zsák mellett ment el. A halott pa¬
rancsnoknak, valamint a hajó-tisztnek és a tü¬
zérségi tisztnek nyomát se találták.
A negyedik zsáknál megszólalt a zászlós:
- Herbert W. Fergan kapitány.
Hirata Takamori lehajolt. Az angol tisztet
egy robbanó golyó az álla alatt találta, épen a
gégéjén.
- Hol eselt el? — kérdezte Hirata.
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- Hé ! Mindenütt meg lehet halni!
Ez volt Herbert Fergan egész gyászbeszéde.
Az ötödik zsák előtt a zászlós mondta a
nevet:
- Joriszaka Szadao sorhajóhadnagy.
Hirata Takamori hirtelen megállóit, kinyi¬
totta a száját, hogy szól valamit, de aztán el¬
hallgatott. Joriszaka marquis szája tágra volt
nyitva. A szeme pedig, igazán, mintha nézett
volna, egyenesen maga elé — az életen keresz¬
tül, mintegy lenézően, büszkén, diadalmasan.
Hirata gróf gyorsabban haladva, kissé roskadó léptekkel egymásután végigjárta az örökre
elhunyt arczok kettős sorát.
A zászlós tisztelgett és vissza akart vonulni.
A gróf visszatartotta:
- 0-Jositané szán, szíveskedjék megtisz¬
telni azzal, bopy elkísér a szobámba.
- Meg fogom tenni, tiszteletteljesen, — fe¬
lelt buzgón a zászlós.
Együtt mentek le. A gróf egy intésére a
zászlós letérdelt a gyékények között, a bársony
párnák legkényelmesebbikén.
- Bocsássa meg udvariatlanságomat —
mondta Hirata. — Elkövettem az illetlenséget,
hogy mindenek előtt elintézem az éjjeli szol¬
gálatra vonatkozó rendelkezéseket.
- Kérem, tegye ezt — felelt a zászlós.
Altisztek léptek be, kiknek a gróf kiadta a ren¬
deleteket. Mikor ezek kimentek, Hirata Taka¬
mori elővett egy ecsetet és block-jegyzőkönyvóbe néhány száz szépen kalligrafált írásje¬
let irt.
- Bocsássa meg, — szólt újra — de mind¬
ennek megvan a fontossága.
Letépte a block-lapokat és odanyujtotta a
zászlósnak.
- Különben is ez az ön számára való... ha
ugyan megteszi nekem azt a szívességet, hogy
végrehajtója lesz végső akaratomnak.
A zászlós meglepetve nézett főnökére.
- Igen - - mondotta Hirata Takamori 0-Jositané szán, én most meg fogom magamat
ölni. És nagyon le volnék önnek kötelezve,
önnek, a ki jó szamuráik nagyon nemes csa¬
ládjából származik, ha szíves volna jeleta lenni
a harakirimnél.
A fiatal tiszt nem csodálkozott többé és óva¬
kodott további udvariatlan kérdést tenni.
— Rendkívüli megtiszteltetésben részesít en¬
gem és összes őseimet, — mondta egysze¬
rűen. — Nagyon boldog vagyok, hogy szolgá¬
latára lehetek.
- Itt a kardom, — mondta Hirata.
Kivont egy lakk-hüvelyből egy fényes régi
pengét, melynek markolata tölgyfalevél for¬
májára volt vasból kovácsolva. Beburkolta a
pengét selyempapirral és odanyujtotta 0-Jositané szán zászlósnak.
- Eendelkezésére állok, tisztelettel, —
mondta a zászlós kezébe véve a kardot.
Hirata Takamori letérdelt vendégével szem¬
ben és az udvariassági szabálynak megfelelően
szólt:
- 0-Jositané szán, miután ön segédül szol¬
gál nekem ebben a czeremóniában, úgy illik,
hogy tudja az okát. Ma reggel, egy beszélgetés
folyamán, mellyel Joriszaka marquis megtisz¬
telt engem, az én gyönge értelmem különböző
szavakat mondatott velem, melyeket most, este,
helyteleneknek találok. Azt hiszem, jobb, ha
ezek a szavak eltöröltetnek.
- Nem mondok önnek ellent, ha így véle¬
kedik.
- Lesz tehát oly jó megvárni, mig mindent
előkészítettem, a mit még tennünk kell.
— így fogok tenni, tiszteletteljesen.
A szoba mellett volt egy öltöző kabinet.
Hirata gróf bement ide, hogy fölvegye a köte¬
lező ruhát, melyet a szokások változhatatlanu\
szabnak meg.
Aztán visszatért.
- Valóban zavarban vagyok — mondotta —
ön pedig nagyon is messze megy jóindulatában.
- Alig teszek annyit, a mennyi köteles¬
ségem.
Hirata gróf ismét letérdelt vendégével szem¬
ben. Jobb kezében most már selyempapirral
betakart tőrt tartott. Mosolygott.
- Nagy öröm nekem, hogy ma halhatok
meg kedvem szerint — mondta. — Diadalmonk
olyan teljes, hogy a Birodalom könnyen nél-
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külözheti egyik, különben is legkevésbbé hasz¬
nos alattvalóját.
- Gratulálok önnek — mondta a zászlós. —
De nem helyeselhetem szerénységét. Ellenke¬
zőleg azt hiszem, hogy semmi sem pótolhatná
a veszteséget, melyet a Birodalom szenved,
csak talán a feddhetetlen példa, melyet ön
nekünk hátrahagy.
— Nagyon le vagyok önnek kötelezve, mondta Hirata.
Elfordult és nagyon lassan kitakarta a tör
pengéjét.
- Joriszaka marquis példaadása nagyobb,
mint az enyém — mondta.
Megsimította újjával a tőr élét. A zászlós
zajtalanul felállott a négyszögletes bársony¬
párnáról és egyenesen állva a gróf mögött, két
marokra fogta a kard markolatát, mely most
már meztelen volt, úgy mint a tőr.
- Sokkal nagyobb — ismételte Hirata gróf.
Alig észrevehető mozdulatot tett. 0-Jositané
szán előre hajolt, de már nem látta a tőr pen¬
géjét. A gróf hasa a világ legszabályosabb mód¬
ján fel volt hasítva. Egy kis vér is folyt már.
- Sokkal nagyobb, valóban - ismételte
újra Hirata Takamori gróf.
Még mindig érthetően beszélt, de már hal¬
kabban. Az egyik szája szöglete kissé legör¬
bült, első jeléül a heves fájdalomnak, melyet
keményen elfojtott.
Jobb lába előre volt nyújtva, bal lába össze¬
hajtva. 0-Jositanó szán hirtelen lefejtette a
köteléket véknyáról, melléről és két karjáról.
Hirata Takamori feje egyetlen kardcsapással
elvált törzsétől és ráesett a fehér gyékényre.
A kard csak egy pillanattal később villant
fel pirosán.
XXXI.
Jean-Francois Felze annak a kőlépcsőnek
az alján, mely felvezet a dombon a Diú Dzsen
Dzsi városnegyed felé, elküldte a kurumát és
elindult fölfelé az ismerős lépcsőfokokon.
Esett az eső. Moguitól Nagaszakiig folyton
esett. A két kengyelfutó négy óra hosszat ta¬
posta a sarat és a pocsolyákat, lassítás vagy
az utazás megszakítása nélkül, csak épen a
csáják előtt állottak meg inni, a sarukészítők
előtt pedig kicserélni szandáljaikat. Jó kedvvel
értek a városba, végig dobogva a Funa Daikú
masi kövezetén. A kereskedő városnegyed a
szokásos néptömeggel volt tele. Az esernyők
áradata töltötté meg az utczákat.
A Diú Dzsen Dzsi lépcső azonban elhagya¬
tott volt, mint mindig. Felze elérhette a violaszin lámpás házat a nélkül, hogy egyetlen lé¬
lekkel is találkozott volna, elcsodálkozék a ki mi¬
kor egy baka tódzsint lát bekopogtatni a nagy
kínai mandarin rejtelmes kapuján, melyen
japán ember vajmi ritkán tette be a lábát.
- Dél van — állapította meg Felze, a mint
belépett a házba.
Attól tartolt, alkalmatlan időben jön. Az

ópiumszívó rendszerint jóval hajnal ulán alszik
el és nem szereti, ha alkonyat előtt felébresz¬
tik. Igaz, hogy az utazók számára tudnak a
szokások enyhítő körülményeket.
- Egyébiránt - - gondolta Felze •— aján¬
latos minden dologban engedelmeskedni az öreg
embereknek. A nagyon öreg Cseu Pé-i pedig
világos szóval magához rendelt. A levele ebben
a tekintetben egyáltalán nem homályos értelmű.
A kapu előbb kinyilt, megjelent benne a kék
selyembe öltözött szolga, aztán becsukódott s
megint megnyílt, annyi idő múlva, a mennyit
az udvariasság megkíván. Felze, miután pon¬
tosan annyit várattak, a mennyi illik, se nem
többet, se nem kevesebbet, meggyőződött, hogy
jókor jött.
Cseu Pé-i tegnap óta nagyon nagy számú izenetet és jelentést kapott, ezek mind fontosak
voltak, így tehát lemondott az alvásról az ese¬
mények egész tartama alatt. Ópiumot szítt al¬
vás helyett és ezzel erőfeszítés nélkül küzdötte
le a harminczhat órai virrasztás fáradságát.
Elébe jött a látogatójának, minden kötelező
czerimónia szerint fogadta, a nélkül, hogy Felze
a legcsekélyebb nyomát is felfedezhette volna
a fáradságnak vagy az álmatlanságnak a hor¬
padt sárga arczon, a melynek ajak nélküli szája
mosolygott.
Aztán a sárga satinnel kárpitozott dohányzó¬
ban, melyre a mennyezettől a padlóig szép fe¬
kete betűkkel bölcs filozófiai mondások voltak
hímezve, — miután ittak a meleg borból, me¬
lyet az illemnek megfelelően az a tanult szolga
hozott be, a kinek sipkája türkiz-gombbal volt
díszítve, — Jean-Fran9ois Felze és Cseu Pé-i
lelieveredtek a selyempárnák és szövetek hal¬
maza közt három egymásra helyezett gyékényre
melyek finomabbak voltak, mint a lenszövet.
Szemtől-szembe beszélgettek, az ópiumos
tálcza közöttük volt. Az illedelem és a hagyo¬
mányos szabályok megtartásával beszélgettek,
mialatt két fiú letérdelve fejük mellett melegí¬
tette a zöld lámpánál a tűk hegyén lecsöppenő
kövér cseppeket és a jól megfőtt pépet beletöm¬
ték az ezüst, elefántcsont, kagylóhéj vagy bam¬
busz-pipákba.
- Fenn Ta-Jen — mondotta Cseu Pé-i — mi¬
kor ezen a helyen szemem láttára lepecsételték
azt az ügyetlen és rosszul kalligrafált levelet,
melyet elég vakmerő voltam lediktálni titká¬
raim legtudatlanabbikának, kimondtam a szo¬
kásos szót: / tű fű sing! (Vajha a szerencse
csillaga kisérné utján!) Mert tudtam, hogy önt
a szive sürgetni fogja, hogy azonnal teljesítse
alázatos kérésemet és idővesztegetés nélkül
bogra köti az ulazó köpönyeg zsinórját. Olyan
pontosan érkezett meg, mint a nap. Én pedig
szégyenkezve vettem észre, hogy nagy mérték¬
ben alkalmatlanságára voltam. Nem is tudok
önnek annyira köszönetet mondani, mint a
mennyire tartozom.
- Pé-i Ta-Jenn
felelt Jean-Fran9ois
Felze :— az a nagyszerű levél, melyet öntől

kaptam, alkalmat adott, hogy megemlékezzem
olyan filozófiai tanításokról, melyeket már-már
elfelejtettem és épen idején szólított vissza abba
a helyes környezetbe, melyből már-már ki akar¬
tam lépni. Tűrje el, hogy hálával fogadjam ezt
a jótéteményét.
Szívtak egyet. A pipázó egészen sötét volt.
A homályos drapériák kizárták a kívülről bejövő
napvilágot. Azt lehetett volna hinni, hogy éjjel
van. A mennyezetről a kilencz violaszin lámpás
hintette fényét. A brutális élet mintha szám¬
űzve lett volna ebből a végtelenül békés biro¬
dalomból, a melybe nem juthatott be más, mint
egy különleges enyhített, megbölcsesedett, heves
és hasztalan szenvedélyektől, harmóniátlan
mozgástól megszabadított élet.
- Most pedig — kezdte Cseu Pó-i — úgy illik,
hogy eloszlassam ön előtt levelem homályos¬
ságait, melyek mint ön bizonyára kitalálta,
csakis az én elmém gyöngeségének tulajdonít¬
hatók.
- Lehetetlen nekem aláírni az ön szavait —
felelt Felze. — Abban, a mit önnek úgy méitóztatik nevezni, hogy homályosságok, egy na¬
gyon öreg ecsetnek bölcs mesterkedését láttam,
a mely nem akarja rábízni egy futárra, ha az
még oly hű is, az egész meztelen és óvatosság
nélkül való igazságot.
Cseu Pé-i elmosolyodott és összekulcsolta
ökleit, köszönete jeléül.
— Fenn Ja-Jenn, élvezetes dolog nekem hall¬
gatni az ön udvariasságának zenéjét. Engedje
meg, hogy a szabályhoz híven feleljek rá:
«A ki azzal van megbízva, hogy átadjon egy
izenetet vagy közöljön egy hírt, ne engedje azt
az izenetet vagy hirt egy éjszakán át házában
maradni. Elküldi vagy közli még az nap.»
Fenn Ja-Jenn, ma reggel, a kakas második
kukorékolásakor a Központi Nemzet egy bárkája
jött ebbe a kikötőbe és más bárkák is jöttek
utána. Gazdáik, az ón szolgálatomban levő em¬
berek, kik arra használják szivüket, hogy tel¬
jesítsék a Felséges Magasság akaratát, tudósí¬
tottak engem, engem legelsőül arról, a mit
ennek a birodalomnak a hatóságai még nem
tudtak. Felvilágosítom önt is: tegnap, nem
messze attól a szigettől, melyet Nippon fiai
Csu-sima néven neveznek, ezer és tízezer hajó
ütközött össze a tengeren. Az orosz mérhetet¬
len nagy flottája vereséget szenvedett ebben a
csatában. Nem maradt belőle más, mint ron¬
csok. Én pedig megemlékeztem Li Ki paran¬
csairól és bátorkodtam ezekre figyelmeztetni
önt levelemben: «A nyár első hónapján nem
indítanak nagy sokaságú embereket a háborúba.
Mert az az uralkodó, ki ebben a hónapban
uralkodik, Ten Sí, a tűz császára kiirtásra ítélné
őket.»
Jean Francois Felze hirtelen kiegyenesedett.
Lekönyökölt a gyékényre és kevés híján meg¬
feledkezett az illemről.
- Mit mond, Pé- i Ta-Jenn! Az orosz flotta
le van győzve? Elpusztítva? Vájjon...
Még idején visszatartotta magát, tudatára
jutva annak a hallatlan dolognak, a mit elkö¬
vetni készül, azzal, hogy kérdést mer intézni
házigazdájához. Cseu Pé-i elnézően sietett
szólni, ügyesen leplezve ezzel a látogató önmegfeledkezését. .
- Számos hírt kaptam róla. Most már tudok
minden lényegeset. Szívesen meghallgatna egy
pontos jelentést?
Felze magához tért.
- Bizonyosan szívesen — mondta ismét il¬
ledelmessé válva, - - szívesen meghallgatnék
mindent, amit ön tudomásomra hozni jónak lát.
— Szívjunk hát — mondta Cseu Pé-i — és
tűrje el, hogy bizalmas titkárom, a ki előtt a
Fu-lang-szai nemes nyelve nem idegen, bejöj¬
jön és idekölcsönözze ez eszét és felolvassa és
lefordítsa mindannak értelmét, a mi ma reggel
óta érkezett hozzánk.
A feje mellett térdelő fiú kezéből elvett egy
pipát, mialatt Jean-Fran9ois Felze a másik fiú
kezéből másik pipát vett el. A szürke füstgomolyok a zöld emailból összerakott lámpák
köré gyűltek.
A pipázók lábánál a bizalmas titkár, nagyon
öreg ember, czizelált korall gombbal a sapká¬
ján lekuporodott és rekedt, nyugati hangokhoz
nem szokott hangján olvasni kezdett.
- Fenn Ta-Jenn — mondta Cseu Pé-i, mikor
a hosszú felolvasás véget ért — talán emlékszik
egy beszélgetésünkre, melyet ezen a helyen foly¬
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tattunk, e városba érkezésének másodnapján.
Akkor ön azt kérdezte, tőlem, azt hiszem-e,
hogy a Felkelő Nap elkerülhetetlenül le fog
veretni az Orosz elleni harczban. Azt feleltem
önnek, hogy erről nem tudok semmit és hogy
ennek nincs is fontossága.
- Tökéletesen emlékszem rá - • mondta
Felze. — Az ön leereszkedése még arra is mél¬
tatott, hogy megígérte, hogy beszélni fogunk
még erről a semmiségről, a mint annak meg¬
jön az ideje.
- Az emlékezete hiba nélkül való -— mon¬
dotta Cseu Pé-i. - - Nos hát, mely idő volna
erre alkalmasabb, mint a mostani? Lám, a
Fölkelő Nap, a helyett, hogy megveretnék, dia¬
dalmaskodik. Ideje, hogy kedvünkre megvizs¬
gáljuk diadalának valódi értékét. És ha vizsgá¬
latunk arról győz meg, hogy ez az érték annyi,
mint a semmi, akkor igazunk volt, mikor azt
állítottuk, hogy a most folyamatban levő há¬
ború semmiség és kimenetelének nincs fon¬
tossága.
Felze hallgatagon pipázott, aztán félretette a
meleg pipát és bal arczát a bőrvánkosra téve,
házigazdájának szemébe mélyesztette tekinte¬
tét. Cseu Pé-i is pipázott és beszélt tovább.
- Meg van irva Meng Czeu könyvében:
«Háborúkra vállalkoztok; veszélybe sodorjátok
a vezérek és katonák életét, magatokra von¬
játok a fejedelmek ellenségeskedését. A szivetek
talál-e benne örömöt? Nem. így tehát csakis
nagy czélotok elérésére cselekesztek: ki akar¬
játok terjeszteni államaitok határait és törvé¬
nyeitek alá akarjátok hajtani az idegeneket is.
De ilyen czélra ilyen eszközökkel törekedni
annyi, mintha fára másznátok, mikor halat
akartok fogni. Az erőszak, szembeállva az erő¬
szakkal, sohasem idézett elő mást, mint rom¬
lást és barbárságot. Egyedül csak az ér valamit,
ha gyakoroljátok igazgatásotokban a jótékony¬
ságot. Attól fogva a tisztek, még az idegen
nemzetekéi is, palotáitokban kivannak szol¬
gálni. Minden munkás, beleértve a külországbélieket is, a ti mezőiteken kívánja művelni a
földet. Minden kereskedő, akár vándorló, akár
egy helyben élő, beleszámítva a külső országokbelieket is, a te vásárodon kívánja lerakni
áruit. Ha ilyen a kedvük, ki tartóztathatná fel
őket? Tudok egy fejedelmet, a ki kezdetben
mindössze hetven li területen uralkodott és ké¬
sőbb aztán uralkodott az egész birodalmon.

géről és megtagadja a czivilizácziót. Ezért egy¬
általán nem fontos, hogy az új Japán, a bar¬
bár, legyőzte az új Oroszországot, a barbárt.
Az se lett volna fontosabb, ha az új Oroszor¬
szág győzte volna le az új Japánt. A csíkos tig¬
risnek harcza volt ez a foltos tigrissel. A harcz
eredménye érdek nélkül való az emberekre.
Ajak nélküli szájába vett egy jáspis pipát,
melyet a térdelő fiú nyújtott neki oda és egyet¬
len szippantással kiszívta minden szürke füstjét.
— Érdek nélkül való, — ismételte.
Kinyitotta szemét és jobbról balra körüljártatta átható csillogását.
- Az én emlékező tehetségem — mondotta
kis hallgatás után — teljesen hűtlen és bizony¬
talan. De a beszélgetésünk folyamán, melyet
az ön megérkezése után való napon tartottunk,
ön olyan megemlékezésre méltó szavakat mon¬
dott, hogy gyengeségem daczára sem tudtam
őket elfeledni. Nagyon elmésen hasonlította a
birodalmat egy vázához, mely a régi szabályok
értékes nedűit zárja magába. És nem igazság
nélkül féltette a mérhetetlen becsű nedűket a
váza törékenységétől. Ha a birodalom leigáztátik, mi lesz a régi szabályokkal? Erre a na¬
gyon filozófusi kérdésre elmém szegénysége
nem engedte, hogy azonnal feleljek. Most tíz¬
ezer meggondolás és elmélkedés után felelek,
ma felelek, mikor az események felvilágosítot¬
tak. A régi szabályok halhatatlansága nincs
hozzákötve a birodalom múlandó életéhez.
A birodalom leigáztathatik: ha az ég fia meg¬
tette kötelességét mindvégig, megtartotta a
szertartásokat, ragaszkodott az öt erkölcsi tör¬
vényhez és gyakorolta a mellőzhetetlen három
erényt, az emberségességet, az előrelátást és a
lélek erejét, ha minden fejedelem, minden mi¬
niszter, minden hivatali főnök, a nép minden
embere szintén megtette kötelességét, megőrizte
a szertartásokat, ragaszkodott az öt törvény¬
hez és gyakorolta a három erényt, akkor egy¬
általán nem fontos, legyőzetik-e a birodalom
vagy győzedelmeskedik. Az se fontos, hogy az
összes lakosok elpusztulnak-e vagy élve marad¬
nak. Ha meghaltak, feddhetetlen emlékezetük
túléli őket és még az ellenségeik is kénysze¬
rülnek őket csodálni és példájukat követni. És
a régi szabályok halhatatlansága megújul és
megifjodik. Ellenkező esetben, az a nemzet, a
mely eltér a változhatatlan középponttól a pil¬
lanatnyi előny kedvéért, a múló siker kedvéért,
a látszólagos dicsőségért vagy a hazug ha¬
Cseu Pé-i ezt az idézetet valami a torka mé¬ szonért, súlyosan megsérti tekintélyét és becsü¬
lyéből jövő kiáltással hangsúlyozta.
letét és csak megfertőzött emléket hagyhat
- Meg van irva Kung Czeu könyvében: maga után a történelemben, mely ragály mód¬
«Lu fejedelemsége hanyatlásnak indul és több jára megrontja az eljövendő nemzeteket, a harrészre szakad. Nem tudja fentartani épségét. minczadik és a hatvanadik nemzedékig.
Attól tartok, hogy nagy zavarokkal találkozol
nemcsak a határon, hanem házad belsejé¬
Megállóit beszédközben, hogy figyelmesen
ben is.»
szemlélhesse a nagyon vastag pipát, melyet a
Cseu Pé-i ismételte tiszteletteljes felkiáltását térdelő fiú tartott kezében. Aztán befejezte:
- Mi súlya van egy egyetlen nemzet anyagi
és aztán szemét lehunyva folytatta:
- Ügy tetszik nekem, hogy ezek a szövegek sorsának, szemben az egész emberiség erkölcsi
egyformán alkalmazhatók az orosz legyőzött fejlődésével?
birodalmára és a Fölkelő Nap győztes birodal¬
így ítélve egy-egy szippantással kiszívott két
mára. Minden nép, a mely haszontalan és vé¬ pipát. Az ópium elnézést öntött a szivébe s
res háborúra vállalkozik, lemond régi bölcsesé- mosolyogva szólt:

- A Fölkelő Nap birodalma még nagyon
fiatal és nem tudja ezeket a dolgokat. Tud¬
hatná, ha mint a Központi Nemzet, tizezer év
óta élne és ha évről-évre bölcsebbé vált volna.
Felze szó nélkül hallgatta. De mikor Cseu
Pé-i nem beszélt többet, az udvariasság úgy
rendelte, hogy a látogató szakítsa meg a csön¬
det. A látogató meg is emlékezett erről.
- Pé-i Ta Jenn — mondotta — Ön nekem
bátyám, nagyon öreg és nagyon bölcs. És bizo¬
nyára nein felelnék egy szót sem arra, a mit
mondott. Én is, mint ön, azt hiszem, a Föl¬
kelő Nap birodalma még fiatal birodalom.
A fiatal birodalmak olyanok, mint a fiatalem¬
berek : túlzott szerelemmel szeretik az életet.
Hogy meg ne haljon, a Fölkelő Nap birodalma
eltért a Változbatatlan Középponttól. Ment¬
sége az élet szépségében és a halál csúnyaságá¬
ban van. Pé-i Ta Jenn, az életet szeretni erény.
— Igen, — mondotta az öreg pipázó. De semmiféle erény gyakorlatának nem szabad
eltéríteni az embereket a Változhatatlan Kö¬
zépponttól, az alapvető törvénytől, mely alapja
és sarkköve a társadalomnak és a világnak.
A hátára fordult és nyakszirtjét a bőrpár¬
nára fektette. Óriási nagy körmű keze a
mennyezet lámpásai felé emelkedett.
— Hou dinasztiája idején - - mondotta uralkodott egy császár, kinek neve Kao volt.
A szertartásoknak megfelelően volt neki egy
császárné hitvese, Lu nevű és egy herczegnő
ágyasa, Czi nevű.
«Amaz pedig adott neki egy fiút, a ki első
rangú herczeg volt és Hóéinak hívták; emez
pedig adott neki egy fiút, a ki másodrangú
herczeg volt és Zsuinak hívták.
«Mikor aztán a császár betöltötte napjait,
magához hivta minisztereit és taitományai fő¬
nökeit és megkérdezte őket, mert tudni akarta,
hogy a régi filozófusok felhatalmazzák-e a Köz¬
ponti Nemzet uralkodóit arra, hogy megvál¬
toztassák a trón öröklési rendjét és hogy neki,
Kaónak következőleg hatalmában van-e követni
szíve óhajtását és Zsuira, a másodrendű herczegre hagyni a hatalmat, inkább, mint Hőéire,
az elsőrendű herczegre. A miniszterek és a tar¬
tományok főnökei azt mondták erre, hogy nem.
Akkor tehát, engedelmeskedve a filozófusok¬
nak, Kao császár az első rangú herczegre,
Hőéire hagyta a hatalmat és méltóságosan om¬
lott a halálba, mint a hogy leomlik egy magas
hegy csúcsa.
«Ebben az időben az első rangú herczeg,
Hóéi még nem volt képes maga irányítani a
szertartásokat a szellemek tiszteletére, melyek
a föld és a vetések fölött őrködnek. Császárrá
létekor még nagyon kurta ruhát viselt. Úgy,
hogy a császárné-feleség, Lu gyakorolta az ural¬
kodást
dKeményszivű asszony volt.
"Először is börtönbe vetette Czit, az ágyasherczegnőt s kivégzésére készült. Aztán elren¬
delte, hogy Zsuit, a másodrangú herczeget meg
kell mérgezni és elküldötte a mérget a berczeg
tanítójának.
(Folytatása következik.)
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
A <iBudapesti Szemle> most megjelent augusz¬
tusi számának első helyén Ecseri Lajosnak egy
czikksorozata kezdődik a szegény emberről, a ma¬
gyar alsó néposztályok társadalmi, gazdasági és
kulturális helyzetéről, sok érdekes adattal, élénk,
szemléletes előadásban. Heller Farkas az 1911-ben
végbement munkaszünetelésekről és azok ered¬
ményeiről értekezik, Nagy Miklós a nemzeti erő
világtörténelmi hatásáról ad történetpolitikai váz¬
latot, Császár Elemér Garay Jánosról emlékszik
meg. A szépirodalmi részben folytatódik Kemény
Zsigmond Élet és ábránd ezímü regénye, ezt kö¬
veti gróf Zichy Géza három költeménye. Reichard
Piroska Walter Páter, a hírneves angol iró Imaginavy Portraiís czímü könyvének egy darabját
fordította le. Elek Oszkár a gonosz mostoha me¬
séjének három népmeséi változatát mutatja be,
világosságot vetve ezzel arról a módról, a hogy
Gyulai Pál e mesét költőileg feldolgozta. A Szemle
rovatban Berzeviczy Albert két eltűnt s újra
előkerült Corvin-kódexről értekezik. Az Értesítő
rovat könyvismertetései egészítik ki a füzet tar¬
talmát. A Budapesti Szemléi Berzcviczy Albert
és Beöthy Zsolt közreműködésével Voinovicli Géza
szerkeszti, a Franklin-Társulat adja k i ; előfizetési
ára félévre 12 korona.
Sadowától Sedanig. Gróf Tisza István tudo¬
mányos érdeklődésének egyik terméke az a tanul¬
mány, mely e czím alatt most jelent meg. A leg¬
hitelesebb forrásokra, nagyobbrészt a szereplő fér¬
fiak, az eseményekhez közel állott kartársak föl¬
jegyzéseire és történelmi munkáira támaszkodva,
foglalja össze a nagy franczia-porosz háború előz¬
ményeit. Tudvalévő dolog, hogy a XIX. század e
talán legnagyobb világtörténeti fontosságú hábo¬
rúját előidéző okok és előzmények nagy része még
ma is homályos, valódi tények helyett csak egyol¬
dalú állítások, sőt találgatások állnak a kutató
rendelkezésére. Gróf Tisza István nagy tájékozott¬
sággal mozog e bonyolult s éles politikai és tör¬
téneti érzéket kívánó területen, tömören és hatá¬
rozottan fejti ki a saját felfogását Könyvét már
szerzője személyére való tekintettel is sokan fog¬
ják figyelemmel olvasni s így. sokakra lesz felvi¬
lágosító hatással e még csaknem a jelenkorba tar¬
tozó tárgy alaposabb megismerésére.
Algéria és Tunisz. Dr. Lakos Béla a francziák
két nagy afrikai gyarmatáról saját tapasztalaton
és tanulmányokon alapuló könyvet adott ki. Eövid földrajzi, történeti áttekintés s a lakosság kü¬

lönböző népfajainak ismertetése után foglalkozik
a két gyarmat közgazdasági viszonyaival, közigaz¬
gatásával, városaival stb. Mindenféle szempontból
kimerítő tájékoztatást igyekszik nyújtani s a tárgy
iránt érdeklődők bizonyára sok tanulságosat fog¬
nak benne találni.
A «Jó pajtás», Sebők Zsigmond és BenedekEíeí
képes gyermeklapja legújabb, augusztus 18-iki szá¬
mába Ábrányi Emil irt verset, Csűrös Zoltán el¬
beszélést, Sebők Zsigmond folytatja Dörmögö Döiiiiilör lakodalmának mulatságos történetét, egy
czikk számos szép képpel Szent István napjának
nemzeti ünnepét, egy másik, szintén képekkel élén¬
kített czikk, melynek szerzője Lendl Adolf, az
állatkert néhány nevezetességét mutatja be. A világ
li'Qtzrbb meséi sorozatában egy szép angol mesét
olvashatni, Garay Ákos pompás képet rajzolt
Benedek bácxi kis verséhez. Zsiga bácsi mókája,
Szemere György kalandos története, a rejtvények,
szerkesztői üzenetek egészítik ki a szám gazdag
tartalmát. A t Jó Pajtás*-t a Franklin-Társulat
adja ki, előfizetési ára negyedévre 2 korona 50
fillér, félévre 5 korona, egész évre 10 korona,
egyes szám ára 20 fillér. Mutatványszámot kívánatra
küld a kiadóhivatal. (IV. kér. Egyetem-utcza 4.)
Új könyvek.
Sadowától Sedanig. Irta gróf Tixza István. Bu¬
dapest, Singer és Wolfner. (Különlenyomat a Ma¬
gyar Figyelőből). Ara 3 korona.
Algcría és Tunisz. Irta dr. Lakost Béla. Buda¬
pest, Lampel E. könyvkereskedése. Ára 3 korona.

ban Kászonfürdőn. — Dr. TBIPAMHEB REZSŐ ügyvéd,

Zala vármegye tb. ügyésze, megyebizottsági tag,
59 éves korában Nagykanizsán. — CSIHA MÁRTON,

Hajdúnánás város rendőrfőkapitánya 57 éves korá¬
ban Hajdúnánáson.

- - ALSZEGHY JÁNOS, polgári

iskolai igazgató, a pozsonyi általános tanítótestület
örökös tiszteletbeli elnöke, a városi képviselőtestü¬
let tagja, 57 éves korában Nagyszombatban. Trebosztói és róvai RÉVAY BÉLA, 53 éves korában
Rákosligeten. - - Bibithi HOKVÁTH GÉZA balassa¬

gyarmati telekkönyvvezető 52 éves korában Buda¬
pesten. — HBÜSKA JÁNOS fővárosi vendéglős, iskola-

széki tag és a fővárosi függetlenségi és negyvennyolczas párt választmányi tagja, 51 éves korában
Budapesten. -

TOMASCHEK ANTAL államvasuti fő¬

mérnök, 50 éves korában Budapesten. — Aranyosmaróthi RÓNAY GUSZTÁV nyűg. honvédezredes, Buda¬
pesten. - MILLNEB JÓZSEF, az Osztrák és Magyar

Bank pécsi fiókjának főnöke, 42 éves korában
Pécsett.

POPPES MIKLÓS hajduszováti

nagybir¬

tokos, Debreczen városának egyik nagybérlője,
törvényhatósági bizottsági tag, Debreczenben. TÓTH IMRE m. kir. gazdasági tanár, 32 éves korá¬
ban Kisszebenben. — Dr. MANDICS SÁNDOR ügyvéd,

29 éves korában Máramarosszigeten.

Kishal-

mágyi dr. HOLLAKY FERENCZ főldmivelésügyi minisz¬

teri segédfogalmazó, 26 éves korában Budapesten. —
BAKAY NÁNDOR, a szegedi állami főgimnázium IV.

osztályának

tanulója,

15 éves korában Buda¬

pesten. - - ZULAUF VILMOS művezető, 47 éves ko¬
rában Győrött. - - Dr. ALTÉR BÉLA kegyestanító¬

HALÁLOZÁSOK.

rendi áldozópap, főgimnáziumi rendes tanár, 39
éves korában Gráczban.

Elhunytak a közelebbi napokban: BÚZA JÁNOS

Eosnó-bányai UJHÁZY LAJOSNÉ, szül, Vozáry Her-

sárospataki nyűg. főgimnáziumi tanár, a sárospa¬
taki ref. egyházközség főgondnoka, az alsózempléni
ref. egyházmegye világi tanácsbirája s tanügyi
bizottságának elnöke, 65 éves korában Sárospata¬

min, néhai Ujházy Lajos negyvennyolczas hon¬
védszázados özvegye, 88 éves korában Pestszentlő-

kon. — SZAKBAIDA FBBEKCZ, 83 éves korában Buzafalván. - - KLAMMER RUDOLF, az Osztrák és Magyar

rinczen. — KÜBCZBECK MIKSÁNÉ lovagné, szül. Gross

Juliánná, néhai Kurczbeck Miksa lovag helytartói
tanácsos özvegye, 84 éves korában Budapesten. —
Ozv. rádóczi BODA JÓZSEFNÉ, szül. nagyalásonyi

Az igazi oltalmat a veszedelmes nyári has¬
m e n é s e k ellen minden anyának ismernie kellene,
a ki kedvenczének életét félti. A tKufekei-\e\ való
táplálkozásnál emésztési zavarok a legritkább esetben
fordulnék elő. A tKuf(ke» rendelkezik a legnagyobb
táperővel; egészségessé váltja a gyermeket, erőssé és
ellenállóképessé minden gyermekbaj ellen.
A család ö r ö m e egy elsőrendű zongora, melyet
bármilyen kivitelben, kényelmes fizetési feltételek mel¬
lett szállít a hirneves Farkasházi és Biró ezég, Buda¬
pest, V., Váczi-körut 12.
Vezeték nélküli lámpa. A legideálisabb vilá¬
gítási eszköz a Wiktorin-lámpa. Saját érdekében kér¬
jen díjtalan ismertetést Wiktorin és Társától, Buda¬
pest, VIII., Baross-utcza 1.

Y§s
parcellán

Perud

városi tűzoltó-szertáros, 77 éves korában. Az el¬
hunyt mint szakaszvezető végigküzdötte az 1864-iki
dán és az 1866-iki porosz hadjáratot.
PULCZ
?, 67 éves korában Nyitrán. - - KBBN

faluban. — ZISKAY ANTALNÉ dr.-né, szül. Orsetti

Megóvja a női arezbőrt az ártal¬
mas napsugaraktól. Az arcz nem
izzad, nem fényes, hanem előke¬
lőén mattá lesz. A világ legjobb
poudere. Ára 3-— és 5'— korona.

Mária, 58 éves korában Budapesten. — Nemes
BÁNFFZ ZSIGMONDNÉ, szül. komjáthi

és thuriki

Thuránszky Mária, 32 éves korában Nagyváradon.

AZ ŐR
GUMMISflRKDT
hord minden
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Gyár és főüzlet:
A főváros első és legrégibb
VIII Rapftss ni&
osipketÍB«tító,vegytU«titó
lIII.,»arO,SS-U.9D.
é» kelmefestő gyári intézete.
Fiókok : H., Fő-ntoza 27. IV., Eskn-nt 6. IV., Keoskemétintoza 14. V., Harminczad-u. 4. VI., Teréx-Wmt
39. VI., Andráasy-nt l e . VÍZI., József-körnt 2.

FECSKENDŐTSr,
Központi Szivattyú- és Gepforgalmi Vállalattól
Bpest, VI., Teréz-kbrút 50. (Gyár-n. 25.) Telefon 47-52.
Elsőrangú honi gyártmány. - - Olcsó árak.
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A Bpeitl Szivattyú- e« Qépgyár R.-T. Gyártmányainak fóelárusitdtelepe

UTAZÓ KÖZÖK SÉG FIGYELMÉBE!
Ha jó és megbízható kupé-bőröndöt óhajt beszerezni, ne
fogadjon el mást, mint az itteni ábrán jelzett 8 préselt
bőrsarokkal ellátot¬
tat.Kapható kiváló mi¬
nőségben és gyári áron

PAPEK JÓZSEF
cs. és kir. üdv. szállító
böröndös ésfinombörAm gtártó Bpest,
VII., Rákóczi út 11
Árjegyzék bérmentve.

•
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VILÁGOS.

g

Világos indul és a harmadik lépégre mattot ad.

A 2807. sz. föladvány megfejtése Dr. Frankensteintől.
Világos.
Sötét.
Világos, a. Sötét.
1. Vbl—gl . . . d7—d6
1. . .
. . e3xfí(e3-e2)
2. fá-f4 f stb.
2. Vgl-g3 f stb.
b.
c.
l- — — . . . Fel—{8
1.
Fe7-d6
2. Vgl-al f stb.
2. Tgl—g3 f stb.
Helyesen fejtették meg t Merényi Lajos. — Geist
József és Stark Vilmos. — A iBudapesti Sakk-kört. —
A tBudapesti TŰ. kér. Sakk-kört. — Lndányi Antal. —
Wysohogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budapett).
Németh Péter (Csongor). — Kintzig Bobért (Fokért). —
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipótvár). — Szabó János (Bakony-SzenOásM). — A «Győri
Sakk-kürt. — Székely Jenő. — Mészey József (GySr). —
A tZborói Társaskört. — A iKalocsai Katholikui Kört. —
Veöreös Miklóg (Zircz). — Ifj. Hubay Bertalan (Bodtáiújlak). — A iDwnaföldvári Egyenlőtégi kört (Dunaföldvár).
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csobaoki István (Hajdúhadháza). — A tLeibiczi Gazdasági Katzinóv (Leibicz). —
Lnstyik János és Szivák János (Alberti-Ina). — tCsengerí
Cafiinót (Csenger). — Király Mihály (Zenta). — Kunz
Bezsö (Temesrékds). — Budai Sakkozó Társatág (Budapest). —
Patkó Imre (Talpas).

Szerkesztői üzenetek.
Sárvári társaskör. A kérdéses költemény lapunk
1908. évi 17—22. számaiban jelent meg. Megjelent
könyvalakban is a Franklin-Társulatnál s minden
könyvkereskedésben kapható.
Búcsú ifjúságomtól. Valamikor. Kezdetleges dolgok,
nem nekünk valók.

A (Vasárnapi Újság* a legrégibb magyar
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap,
évenként több mint 13O íven s több mint
másfél ezer képpel, legjelesebb hazai íróink
és művészeink közreműködésével jelen meg.
A «Vasárnapi Újság» színes képmel¬
lékleteket is ad, több színben művészileg ki¬
vitt képeket.
Előfizetési föltételeink:
A t Vasárnapi Ujság» negyedévre 5 korona, fél
évre 10 korona.
A «Vasárnapi Ujság» a iVilágkrónikáival
negyedévre 6 korona, félévre 12 korona.
Az előfizetések a t Vasárnapi Ujság> kiadó¬
hivatalába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám
küldendők.

KÉPTALÁNY.

A t Vasárnapi Ujság» 29-ik számában megjelent
képtalány megfejtése : A legkellemetlenebb han¬
gok ejtik gyakran a legnagyobb sebeket.
Felelős szerkesztő: tioitsy Pál.
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármejye-n. 11.
Kiadó-hivatal:

kiváló bor- és
lithiumos
gyógyforrás
vese- és hólyagbajoknáí, kőszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és
lélegzés! szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz.
CPUIIITCO ÁPHCT S«tajre-Lipóc«i Salvatorforris-véllmUt,
Kapható ásványvizkereskedésekben és
OUnULIr.0 MuUOl
Budapest, V., Rudolf-r»kp«rt 8.
gyógyszertárakban.

Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4.
A legkipróbáltabb B a bel- és
külföld legelső tekintélyei, vala¬
mint sok ezer orvos által ajánlott
táplálószer egészséges és bélbajos
gyermekeknek és felnőtteknek.
Nagy táplálóértéke van, előmoz¬
dítja a csont és az izom fejlődés
eét, szabályozza az emésztést és
használata olceó.

A Pozsonyi Kereskedelmi- és Iparkamará¬
tól fenntartott nyilvános, három évfolyamú

l III l Felső Kereskedelmi Iskola Pozsonyban.
"TretflSöTvizsgálat.
Alláíközvetitéí.
Internátus.
Értesítőt kívánatra küld
az IGAZGATÓSÁG.

Elsőrendű Z O N G O R Á K

minden kivitelben, ujak és használtak
FARKASHAZI £ S BÍRÓ
zongoratermeiben, Budapest, V., Váci-körűt 12
Olcsó árak. Kényelmes fizetési feltételek, hangolás, javitái

(leánykák ésfiukrészére) előírás szerinti kivi¬
telben, «rendelés«zerüen> elkészítve szállít a

Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 8 8 .
H
Árjegyzék ing-yen és bérmentval
•
Külön szétküldés! oszlály : szepesség-1 tászon,
asztalneműk, ág-ytoll és ágyneműk részére.
H
Paplan- és matráczgyártás.
•
Országos háziipari kiállításon aranyéremmel ritnntetve

jMftASTtTKA
• ^

a v»iödi

PÁLMA
KAUCSUK-CIPŐSAROK

Kizárólag elsőrangú készítmények.

l cementfalazótógla-gyártó gépek, cementfedőeserép-gyártó gépek, betonürtömb-gyártó
gépek. — F o r m á k csatornázási-, vízveze¬
ték- és alagcsövek, Letoncölöpök, lépcső¬
fokok, határkövek stb. gyártására. — Kő¬
zúzók, hengerművek, betonkeverők,
padlólapsajtólók.

Férfi-feliéi* iieiiiiie.k

M ARKR ANSTÁDT Leipzig mellett
A
Kérjük gyárunkat meglátogatni. £*
^ ^ 228 számú brosúra ingyen.
" '
•

59-ik évfolyama.

AZ ÖSSZES GÉPEK ÉS FORMÁK
CEMENTÁRUK ELŐÁLLÍTÁSÁRA

Dr. GASPARY & Comp. GÉPGYÁRA

•

A «VASÁRNAPI ÚJSÁG*

i.)

m

Lohr Mária (Kronfusz)

ÜGYE. SZIVATTYÚT,

Ipoly partján. Valóban, a leggyarlóbb versek egyike,
melyeket mostanában kaptunk.
Andantino. Csinos, tetszetős dilettáns-munka, —
de semmivel se több.
Válasz. Ilyen verseket jól vezetett önképzőkörök
is vissza szoktak utasitani.

Ili a

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 .Steckenpferd., készíti
Bergmann & Co. czég Tét seben a/E. — Kapható min¬
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszertár- B minden e
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 fillér. — Hasonlóképen csodálatosan beválik a Bergmann-féle «Manera»
liliomtej-krém fehér és finom női kezek megóvá¬
sára, ennek tubusa 70 fillérért mindenütt kapható.

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres üvegekben.
_
K 2.60, literes üvegekben K 4.80.

2810. számú feladvány Eriin Konrádtól, Bécs.

korában Budapesten. - - Bágyoni KERESZTY SÁNDORNÉ, szül, Losonczy Róza, bágyoni Kereszty
Sándor nyűg. miniszteri tanácsos felesége Leány¬

ZSIGMONDY GÉZÁNÉ, szül. Njky Jozefin, 52 éves

Selyemszövet-kivitel — Kir. üdv. siallitók.

J, SerraYallo, S v . ^ Trieste-Barcola.

* A strucztenyésztés Amerikában harmincz év
óta nagy mértékben föllendült. 1882 óta kezdték
a struczmadarakat behozni Amerikába. 1901-ben
a Fokföldön börtönbüntetés terhe alatt megtiltot¬
ták a strucztojások és az élő állatok kivitelét ;
azóta nem hoztak be Amerikába struczczot s az
állomány a maga természetes útján szaporodott.
Ma 17 nagy tenyésztő-telepen körülbelül 20,000
struczmadarat tartanak, leginkább Kaliforniában
és Arizonában. Ez persze még mindig csekély
szám a Fokföldhöz képest, a hol körülbelül egy
millió tenyésztett strucz él. A struczmadarak árai
nagyon változók ; az egyhónapos fióka 250—4-00
koronáért kél el, a felnőtt struczczért igen külön¬
böző árakat adnak 750 koronától 10,000 koro¬
náig. Egy tuczat strucztojás 300—000 korona.
Minden felnőtt struezból körülbelül 700 gramm
tollat koppasztanak ki 150 korona értékben.

pesten. — BÓLICS IGNÁCZ magánzó, 68 éves korá¬
ban Budapesten. — HORVÁTH VINCZE színész, 75
éves korában Újpesten. — KUEIFLER KÁROLY kassai

Schweizer és Társa, Luzern U 24 (Svajcz) |

kiiia bora vassal

SAKKJÁTÉK.

Barcza Mária, 73 éves korában Czelldömölkön. -

«J vam-menresen házhoz!

II jllienikus kiállítás 1906. Legmagasabban ki¬
tűnt Krősltőszer gyengélkedők, vérszegények
és labbadozók számára. Étvágygerjesztő, idegerősltő és vérjavitó szer.
Kitűnő íz.
7000-nél több orvosi vélemény.

EGYVELEG.

Bank budapesti főintézetének volt főnökhelyettese
és nyűg. főfelügyelője 68 éves korában Buda¬

Svaiczi-Selyem
v fehér, -*gy tzineiben : Taifet .s. Changtatts,
Fafonnés, Crépe de Chini, Uucnessí, Eco$*ai«, l
Eolienne, Mousseline lao-cm. széles, métvrj* i
K. 1.20-tól kezdve, Báreony, és PIU« ruháknak,
ét blúzoknak stb., valamint blúzok él ruhák
vtlödi «v»jczi huniéiul bati»t, -gyapjú,
-vasion, él selyemben.
Ifi csakis kételkedett szolid «elyemi_,
vetet árulunk, hdzvetlenUI muánvevtknek, poitakBIMg,
-e* vám-mentenn • lakaiba. — (Dupla levélbélyeg.)

ADOLF, a rimaszombati takarékpénztár nyűg. köny¬
velője, 64 éves korában Levárt községben. — HELLEI
JÁNOS volt országgyűlési képviselő, 61 éves korá¬
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kényelmes havi lefizetésre.
Szíveskedjék képes fehér¬
nemű árjegyzéket kérni.

Telefon 65 - 3 9 .

Próbadobozokat, valamint orvosi
röpiratot a gyermeknevelésről díj¬
talanul küld a HENRI NESTLÉ
czég, WIEN, L, BIBERSTASSE U.

Elek és Társa R.-T.
Budapest,

Kívánatra a portóköltség viselése ellenében megtekintésre is szállítunk.

SZÁM. 1 9 1 2 . 5 9 . KVPOLYAM.

VASÁRNAPI ÚJSÁG.
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í!«ak K 1-80 a« ni amerikai llflHOH FOTOORArAL09EP
Elegáns éa precziz kivitelű, ügy ntazásra mint kirándulásra alkalmas, i x 4
cm nagy, teljes felszereléssel. Minta
kép és oktatás, mely után minden
kezdő n.inden előkéezaltsíg nélkül funyképezni és a képeket elkészíteni tudja.
Utánvét mellett csak 1'ísO K-órt lapható Li-op. Sehfifhter, Wien 8(2. XVI t.
Lerchenfeldergürtel 5.

Az önműködő

-PISZTOLY

A l v i X / Á L f l Óvjátok gyermekeiteket hátgerinczAlNYArV! D
elgörbüléstől.
@

Ti s z i a a l u m í n i u m , szép, egészséges és tartós

Nincsen többé elgörbült test!

POLGÁRI KONYHAKÉSZLET

Ha az én utói nem ért, a legismertebb orvosok által
ajánlott ortopéd-támasztó fűzőimet használja. Mesésen
könnyű és liygienikus! Ferdén növésre hajló iskolás
gyermekeknek nélkülözhetetlen mentő és óvóeszköze.

tiszta alumíniumból, 6 személyre, mely 25 darab praktikus
-4K tárgyakból áll, minden háztartásban nélkülözhetetlen. - + -

Ara komplett 4 O korona.

a szakértők
zsebpisztolya!

Ifazéki0cm|llál>as12cm
12
14
14 •
Ili •
16 ,
•18 .
18 •
21) •

Kilenczlövetü.
7 65 mm. kaliberű.

a legnagyobb

Fegyver- és Gépgyár R.-T.

Budapest, IV. kerület, Koronaherczeg-utcza 17, K. sz.
Alapitatott 1878.
Telefon 13—76.
szerint y—, lu—, 11—, i^ —. 10 ou, im «>u J* n^.-Kem. — ACBB
ág'yiiemü: l párna 80X58 cm. linóm angfutókban, Jól meg¬
töltve 5-02, fi'07, 7'57 K. l dunyha lfiü<llG cm. 10'2ü, 11-95,
1.IMXIT

I^.'.l c.t*i.n»l..a<7 rlllmrh.1 'jfinVI líí óin

19-7II

1 A -fit

17-'lBl»

asztalnemüekben. Paplan és matraczsryár. Szétküldés után¬
véttel, 13 koronától feljebb bérinentvc. Meg nem felelót kicse¬
rélünk, vágj- a pénzt visszaadjuk. — Kérje nagy képes
•
Árjegyzékünket ingyen és bérmcntve.
•
Mag-yar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 90. szám.

ANYÁK FIGYELMÉBE!!
Gyermekek elismert, legkiválóbb tápszere a

Phosphatine Faliéres,
Igei kellemes izU, könnyen emészthető,
megkönnyíti él blztoiitja a csontrendszer

• fogzáat
fejlődósét.

Ideális orvoslást nyújt a leg¬
több kulim-államban szabad,
orvosi tekintélyek által elis¬
mert és már a hölgyek ezrei
által beigazolhatólag kipró¬
bált legújabb .VÉNUSZ.
fUzőpótló. A •Vénuszt
füzöpotló tökéletes mozgási
szabadságot enged, kényel¬
mes szabályozható, kifogás¬
talan alakot nyújt és munkaközben, sportnál, ünnepélyes
alkalmikkor viselhető, külö¬
nösen testes hölgyeknek fűzve
tartja a hasat és a csípőket,
ártalmas, kelletlen nyomás
nélkül. Kezdő ár strapa-kivi¬
tellel és Unom hímzéssel már
10 K-től följebb. Vénusz
melltartó 4 K-tól, csipöformáló 8 K-tól. Megrende¬
lésnél elegendő' a mell-, derékés csipdbőség kcrösköriil
mérve. Szállítás postán is,
utánvétellel vagy át összeg
eló'leges beküldése mellett.
A «Vénusi» jegy törvényesen
védett Minthogy mi az el -ő és
PLANK& HAUPEL ki/árólagos fetalálók vagyunk
óva intjük hasonló hirdetések¬
WIEN. IX.,
től, melyek ziígkiállitásokon
SENSENGASSE No. 8 a. nyert kitüntetésekre hivatko?G»D ejja
nak. 6»D <$3

VÉNUSZ
f űző pótló

A czimre kérjük jól ügyelői.

gAGY. KIU. ÁLLAMVASUTAK
Egy nagy doboz (elegendfi 3 hétre) ára 3 kor. 80 fill.

Z o l t á n B é l a „SÍK

Bpest, Y., Szabadság-tér (Nagy Korona-u, sarok.)

LegjobD és legmodernebb

fényképezőgépek
objektívek stö.
kényelmes
havi lefizetésre.

Kocsié pu csa r n o k

Kívánatra kimerítő
fényftépai*jegyzétt Ingyen,

Budapest, IX., Köztelek-utcza 4.

ELEK ÉS TÁRSA R.-T,
BUDAPEST.
irodák: ¥., Bilvány-utca 18. üzlet: VI., Andrássy-ut 1.
•*«•»ül szállítok posta csomagonkint 9 koronáért.
Málnaszörpiőzde Siófok

A monarchia legnagyobb koc&iraltára. Árjegyzék ingyen.

Málnaszörpöt

HIRSCH és FRANK

elmec

kivitel
0 0 * 0 t l í *3Porif°S
5 zabáihoz 05 <

Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat
BUDAPEST. V I . KERÜLET, ARÉNA-UT 127. SZÁM.
Külön osztály

téglagyári gépek.
GYÁRT: falltégla és cserép sajtó t a t , teglugyarto és agjaginegmnnkálá
(epeket legújabb és legjobban bevált uerkeietekb?n.
:: :.
Elvállalja anyagviisgálatok kivitelit és

LE

in

**
\
k i m ág 0510 Ismertetőjelei. (
ClU f á r é^ egyedüli eláru$ihi$

S ? Á ? ? " «s««

Tiszta alumínium
XAbal.

Nyaralóknak és falun lakóknak
nélkülözhetetlen.

l liter
ia/4 liter
2Vs liter
3% liter _
5 liter

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

VIII.,

Wien, I., Kárntnerstr. 28.

kerület, Baross ntcza I. szám.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

SÁRGA JÁNOS

Legdivatosabb karperec
órával.
14 karától arany
14
• > bőrszíjjal
Erfurt bőrszíjjal
Aezél

110 K
28 <
16 •

üdv. szállító
műötvösne l
Budapest, IV., Klgyo-tér 5. Kolozsvár, Mátyás király-tér 13.
L e g s z e b b k i v i t e l ű czaeteíüeszközőkgrammjamnnkávi]együtt 11 f.,
domborművű Kelif) evőeszközök 1 2 flll., halas, pecsenyén, tésztáa tálak
1 3 f., tálczák, szelénetek, kenyérkosarak, 1 4 f., kávés, teás servicék, Jóm
tálczák, gátőreitek. győmölcíállTiinvok, csoportos tálak, jardinierek 1 5 f.
Szabad megtekintés vélelkényszer nélknl. Szabott gyári á r a k . Képes
árjegyzék ingyen és hérmentve. Vidékre választékot készséggel küldök

12 cm......_ _ K
14 cm . ....... K
16 cm________K
18 cm_____ K

12 cm.........- K — 65
l-l cm ......... K —'80
Ki cm______K !•—
18 cm______K l "20

—-90
l -20
l -50
l -80

NA6T KÉPES ÁRJEGYZÉK:
I.
II.
hl.
IV.

oszt.
oszt.
oszt.
oszt.

Háztartási cikkek.
Asztalkészlet, evőeszközök.
Utazási és turistacikkek.
Ajándéktárgyak és újdonságok.

bel- és külföldi

papirkárpilokból

ZOS60BATEBHEI

Minius Jakab

Bpesi, csakis Gizel!a-/ér 2.

tapéta raktáraiban

Talefoa.

Budapest, Fákoczi-uf 6.

IBACH-Z01Í60BÍK
egyedüli képviselete.
IBACH-zoiigorát játszanak és ajánlanak :

NUTH KAROLY
Cs. és klr. fensége
József főh. üdv. szál.

1865-

HECKENAST
EGUSZTÁVÉ

Nagy választék

a Bazár-udvarban.

Backhaus, Dohnányi, Pu^not, Alice Ripper, Sauer, Steíaniay stb.

mérnök és gyáros.

Gyár és Iroda: Budapest, VE kér., Garay-atcza 10.
Központi TÍZ-, lég-és gőzfűtések, légszesz és vízvezetékek, csatornázások,
szellőztetések, szivattyúk, vizerónüvi emelőgépek stb. — Tervek,
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek.

Kizárólag elsőrangú készitményű ::

Vadászfegyverek,

\

REVOLVEREK
Flóbertek

bőrbntoripar Rozsnyay vasas china bora
Börbntor
szakműhelyek AvasasBozsnyay-féle
china bor
igen hatásos vérszegény¬
ség, sápkór, neurasthenia
eseteiben. Egy V« literes
üveg ára 3.50 korona.

KENDI ANTAL

Budapest, IV. kér.
Semmelwea-o. 7. az.

kényelmes havi

egyike a legelterjedtebb
és leghatásosabb gyógyboroknak. A külföldi ké¬
szítményeket felülmúlja.
Vérszegényeknek külö¬
nösen ajánlható. Kap¬
ható minden gyógyszer¬
tárban és a készítőnél:
Rozsnyay Mátyás gyógy¬
szertárában Aradon, Sza¬
badság-tér.

részletfizetésre
kaphatók
KI

BUDAPEST.

téglagyári telepek
ELSŐRANGÚ
..
= REFERENCZIAK.

Tiszta nUiiniiiium
fedő.

Óra,

Iparművészeti tárgyak, egyházi szerek gyári áron beszerezhe¬
tők készpénz vagy angol r e n d s z e r ű részletfizetésre is

Irodák: V., BÁLVÁNY-UTCA 18.
Üzlet: VI., ANDRASSY'UT 1 . SZ.

létesítését.

Tisztn alumínium
Tojássütö.

ALAP I TV A

teljes

Tervek éiköltaíg-vetéxk
díjtalanul.

K 1-70
K 2-20
„K 2-70
K 3-60
K 4-50

Alumínium-társaság

WIKTORIN ÉS TÁRSA Epést,

IGAZGATÓSÁGA.

(Mérsékeltáru menettérti jegyek kiadása a Szent-István
napi ünnep alkalmából.)
A Szént-Istyán ünnepnap alkalmából a magy. kir.
állarpvasutak igazgatóságától vett értesítés szerint a
nevezett vasút, valamint a Kas a-oderbergi vasút
magyar vonalainak összes állomásairól — az üzemünk¬
ben álló helyi érdekű vasutak állomásainak és az l—20
kilométeres rövid távolsági forgalmak kizárásával mind a három kocsiosztályra nézve Budapestre mint¬
egy 30 %-kal mérsékelt áron menettérti jegyek adatnak
ki. Ezen menettérti jegyek folyó évi augusztus hó
18—20 napjain az utóbbi napon azonban legkésőbben
délelőtt 9 óráig Budapestre érkező valamennyi személyszállitóvon áthoz (expressvonatok kivételével) fognak
kiadatni.
E menettérti jegyek 5 napig érvényesek oly módon,
hogy a kiadás napját első napnak számítva érvényes¬
ségük &•>. 5. napon éjfélkor lejár. Megjegyeztetik azon¬
ban, hogy a visszatérés legkorábban csak f. é. augusz¬
tus hó 2U-án délután történhetik; - - korábbi vissza¬
térés esetén e jegyek érvénytelenek. Az utazás meg¬
szakításának sem menet sem jövetkor nincs helye.
Gyermekek számára külön kedvezmény nem engedé¬
lyeztetik.
Budapest, 1912. évi augusztus hó 7-én.
Az igazgatóság,
(utánnyomás nem dijaztatik.)

TT Cfk
**• V\J
TT" 1 f](\
* » •••«*'

Tiszta nlumiuium
Tűik.

KELETI J . testegyenesitö gépek gyára

Budapesten.
Kipható a bel- és küllőid minden jobb fegyverkereskedésébra.
Különféle nyelTtt leirás díjmentesen lecdelkezéne áll.

Nagy konyhakészlet,
neaíz ín i i. II. ábra szerint
Urasági konyhakészlet
különösen nehéz min. III.

Püzühasználat e l ő t t
Füzöhasználat u t á n .
Haskötők, gummiharisnyák, mellfűzők mérték szerint készíttetnek.
Hölgyeknek szakavatott női kiszolgálás.
Mérsékelt árak l Kifogástalan technikai kivitel Jótállás mellett!
Legújabb képes jubileumi árjegyzéket ingyen és bérmentve küld:

biztonságot

é s a leg-kitünöbb l ö v é s ! e r e d m é n y t nvnjtja és < mellett
kényeim-Ben zsebben hordható. H á r o m s z o r o s b i z t o s i t ó j a
Tan iígtökéletesobb Uritelben. Félkézzel kényelmesen felhnzható és bármikor leereszthető kakasa.
Minden részében teljesen Ideeerélhetően gépmunkával készíti a

R

Itojássliiő 11 fedő 16 cm
l álnyornósiita
! omeleltsüui
j t merő
18
l tejserpenyö
11 habverő
"20
l fedő Iá cm l pecsenyesütő
citromnvomó
l > 14 >lokörszemsiitőlsz. [l leaszürő

Hozzá állvány keményfából darabja 6 korona.

A i e g y e d ü l i p i s z t o l y a világ-piaozon, amelynek_es5v«
lövés közben épp olyan erősen és megbízhatóan van elzárva,
mint a legújabb katonapnskák*, tahit a lov.'nek

Fő
P a ktár:
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l Szíveskedjék fegyver-1
• árjegyzékünket kérni. 2

Angol b örbutor, Ebédlőszékek, irodai karos¬
székek szakszerű gyár¬
tása. Külön osztály
hasznait bőrbutor modernizálig&ra, felfrissitéiére és lejtésére.
Szék&talakltAaok.

— (Beregmegye.)
a gyomor, belek, húgyhólyag t különösen s
leg»o«iervek hurutoa bántalmainál igen j a Ita¬
tása még akkor is, ha vérzések ecete forog fenn.
Megrendelhető: EDESKtTTT L.-nál Budspeaten
és a forrás kezelőségénél Munkácson.

33.
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TUDJA

azt manapság mindenki, hogy a
legrégibb időtől származó viszketegségi börbajok és izzádás
ellen csak az: ((Erényi I c h thyol Salyeil)) bizonyult tel¬
jesen megbízhatónak. Ki tudja,

HOGY

VAN-E
MflSTÉMA

olyan lény a világon, aki meg¬
tűri arczon, kézen, vagy a test
bármely részén a bőrbántalmat.
Igaz, hogy akadtak ezelőtt
flH

ZTÜNE

egyesek,akik lábizzadásban,kézizzadásban, hónaljizzadásban
szenvedtek és mit sem tettek
ellene. Ma

MAR

vége ennek az időnek. Mert a
valódi ((Erényi Ichthyol
Salycil» néhány nap alatt
tökéletesen megszabadítja az
embereket a fent leírt kelle¬
metlen bőrbántalmaktól;

SEMMI

1 S 1 2 . 5 9 . ÁTTOLTAM.

KINEK
van igaza? Annak-e, aki 4 4 fil¬
lérért vesz egy valódi Dianasósborszeszt, vagy ki ugyan¬
ezen összegért vesz egy Dianasósborszesz utánzatot.

az egész országban, mint az a
csoda, hogy valódi Diana-krém,
Diana-szappan és Diana-púder

VANnak emberek, akik évek óta a
valódi Diana-sósborszeszt
mint étvágygerjesztőt czukorra
cseppentve mint elsőrendű házi¬
szert használják. Ezeknek

hány viszketegségesember hasz¬
nálná szívesen az ((Erényi
Ichthyol Salycil»-t, ha bir¬
tokában lenne ennek a hirde¬
tésnek ;

NINCS

SZÁM

fillérért kapható. Tömegesen ve¬
szik mindenütt a Dianát, mert
köztudomású, hogy még gyer¬
mekek is Diana-szappannal mosakosznak és Diana-krémmel
ápolják kezeiket. Legények és
leányok csak Dianái használnak
a legkisebb falvakban is. Ezelőtt
mindenki ártalmas glicerin,
kremzelesz, vazelin, tejkrém¬
féléket használt kezeinek és arczának ápolására, most már 50
fillérért. Dianát vesznek. Szeplő
és pattanás eg3redüli ellenszere.
Mindenütt kapható. Egye¬
düli készítő: Erénvi Béla Diana\s

IGAZA?

34. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11.
Kiadóhivatal :
IV. Egyetem-utcza 4.

Egy e e szám
ára 40 fillér.

-

SZERKESZTŐ

H OITSY PÁL.
Előfizetési ( Egészévre _ _ ÜO korona.
Félévre _.
1O korona.
leltételek:
Negy-idévre _ _ 5 korona.

BUDAPEST, AUGUSZTUS 25.
A « V/tópknimfcii»-val
negyedévenként 1 koronával
több.

Külföldi előfizetésekhez a postailag mag¬
határozott viteldíj is csatolandó.

illetőleg igazuk van, mert azt
mondják, hogy: a mi biztosaz biztos! E mellett még mint
legjobb maszirozószert hasz¬
nálhatják hülési fájdalmaknál.

DE MONDjak azt is, hogy a leghevesebb
fogfájást is megszünteti.

EGÉSZ
kötet köszönőlevél igazolja,
hoö'v munkás emberek, irodai

*j\J
gyógyszertára, Budapest, VI.,
Károly-körút 5. Postán leg¬ alkalmazottak, szellemileg meg¬
erőltetett egyének, ügy napköz¬
kevesebb 3 koronás megren-. ben, mint lefekvés előtt maszdolÓBoke szállítunk.
sziroztatják Diana-sósborŐR! II
szeszszcl fáradt tagjaikat.
;
.....
Kicsi, nagy férfi, nő,

sem bántja az emberiséget anynyira, mint a viszketegség, börbántalom, kipállott testrész,
hónalj izzádás, lábizzadás és az
ezekhez hasonló borhibák. Ép¬
pen ezért rendeljen egy nagy
doboz eredeti: E r é n y i I c h thyol Salycil-t. Ára 3 K.
Főraktár: Diana-(f yógysz.,
Bpest, Károly-körűt 5.

DIÁMAT
»

PÍBT1TUPL
szegény és gazdag egyaránt fel¬
sóhajt: Diana-sósborszesz
első segítség a házban.

fogadjon el.
4 4 f i l l é r e s üvegekben az
Minden nőnek felhívjuk
egész
országban mindenütt kap¬
figyelmét a Diana-púder hasz¬
ható.
nálatára. Eredeti dobozokban
50 fillérért mindenütt kapható. Vigyázzon jól a hamisítványokra.

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

A MAGYAR KIRÁLYI OPERAHÁZ ÁTALAKÍTÁSA. DOLGOZÓ MUNKÁSOK AZ OPERAHÁZ T E T E J É N . P e t r i k Albert fölvétele.

