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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.
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Irta Szende-DárdayOlga
Rita tagjait kéjes zsibbadtság járta át. Érezte,
hogy nem bir parancsolni érzékeinek. Hogy
tagjai ösztönszerűleg simulnak Zemszky erős
karjába, ajkai megremegnek a férfi vad csókjai
alatt.
Hirtelen, agyának valamely véletlen reflex¬
működése által, maga előtt látta a fehérhajú,
vörös arczú, öreg tábornoknét, a mint előre¬
hajolva, tágra nyílt szemekkel kiáltja:
- "VVaas, dér Leó Zemszky, dér elende Lump?!
Erre egész teste hirtelen megmerevedett. Is¬
mét végigfutott rajta az undor érzése.
Feleszmélt s lángoló szégyenpirral az arczában, hevesen széjjellökte Zemszky ölelő karjait.
Az azonban Rita előbbi ellágyulása által el¬
vesztette a fejét. A hirtelen hátrálást kaczér
játéknak tartotta.
Lázasan lihegve, lefogta Rita védőleg maga
elé tartott kezeit s újra átfogta s magához
vonta a kétségbeesetten szabadkozó leányt.
- Miért taszít el Rita? Hiszen tudom, hogy
szeret ? Szeressen! Meglátja, senki sem fogja
jobban szeretni, mint én. Micsoda vétek, hogy
egy ilyen gyönyörű teremtés egyedül jár a vi¬
lágon ! Mire vár! Egy ügyetlen fajankóra, a ki
elveszi, a kitől majd csak undorodni fog. A ki
nem is tudja, hogy milyen kincset, milyen drága
hangszert kapott esetlen markai közé !
Zemszky egyre erősebben szorította magához
Ritát. Nem hitt a leány szabadkozásának őszin¬
teségében. Kalandos életét számos asszony ke¬
resztezte, a kiknél nem talált ellenállást. Nem
is hitt már abszolúte tiszta női lényben. Ritát
is ennélfogva rosszul ítélte meg. Azt hitte, hogy
kényszerszűziességét csak annak piaczi értéke
miatt őrizte meg. Bizva saját ellenállbatatlanságában, azt hitte, hogy a laza korlátokat könynyen feldöntheti. Biztosra vette, hogy egy oly
szép leány, mint Rita, nem lett huszonöt-hu¬
szonhat éves a nélkül, hogy a tiltott gyümölcs¬
ből legalább egy keveset ne torkoskodott volna.
Nem tudta, hogy a szép leány ajkait az ő
szennyes ajkai érintették először . . . Nem tud¬
hatta, nem érthette, hogy igaz felháborodás és
undor adnak erőt gyenge karjainak, hogy őt
magától eltaszítsa.
Némán viaskodtak. Lábaik alatt csikorgott a
kavics . . . A hársfa alól már az út szélére
kerültek . . .
Zemszky arcza lángolt, szemeit elfutotta a
vér . . . Brutálisan megmarkolta a leány vállát.
Rita felszisszent.
A férfi eltorzult arcza, lázas fényben égő
szeme annyira megijesztették, hogy már-már
fogytán levő erejét megfeszítve, két kezét neki¬
támasztotta Zemszky vállainak s hatalmas lö¬
kést adva neki, hirtelen fordulattal kiszabadí¬
totta magát kezei közül.
A mint visszanyerte egyensúlyát, rémülten
vette észre, hogy Zemszky lábai alatt hogy sülyed a föld. A nagy, nyúlánk ember hogy zuhan
a lejtős domboldalon a szőlőtőkék közé.
Vérfagyasztó ordítás követte a zuhanást . . .
Rita minden tagjában reszketve, hallgatódzott a sötétben . . . Tompa, fájdalmas, hörgő
nyöszörgés hallatszott a szőlőtőkék közül.
Rita óvatosan, tapogatódzva lépdelt le a puha,
lejtős talajon. A hang irányában indulva,
csúszva, fogódzkodva végre rátalált Zemszkyre,
a ki szőlőkarókra támaszkodva felegyenesedni
igyekezett. Egy csomó törött karó hevert körü¬
lötte. Bal arezán fel a homlokáig óriási seb tá¬
tongott. Bal szemét vér borította . . .
- Segítsen fel, az istenért. — suttogta re¬
kedten, - - segítsen, mielőtt elájulok . . . el¬
csúsztam, a karó hegye a szemembe hatolt. . .
Segítsen fel az ú t r a . . . a fa a l á . . . hogy meg¬
találjanak . . .
- Istenem, - - zokogott Rita, megrémülve
a szánalmas látványon, — szaladok, hozok se¬
gítséget . . . hozok embereket . . .
Zemszky gyenge mozdulattal nem-et intett.

Rita ujjai leváltak a kilincsről, a szoba kö¬
— Nem szabad... nem lehet. Segítsen fel...
zepéig támolygott s ott eszméletét vesztve
azután siessen . . . senki se gyanítsa . . .
Zemszky szava elakadt, kínjában előre bu¬ összeesett . . .
Sápadt, szürke hajnal derengett már be a
kott s körmeivel a földet kaparta . . .
Rita lehajolt. Könnyei Zemszky forró hom¬ nyitott erkélyajtón, mire Rita feleszmélt.
Végignézett magán . . . tekintete az érintet¬
lokára hulltak. A férfi vonagló sápadt ajkai
len ágyra esett s ekkor visszaemlékezett az
mosolyogni próbáltak.
egész rémes éjszakára.
- Sajnál? Köszönöm.
Borzongva burkolódzott egy nagy fehér ken¬
Rita nagynehezen felsegítette a félig áléit
férfit. Minden erejével támogatva őt a csúszós, dőbe s töprengeni kezdett.
— Mi lehet Zemszky vei? Kinél kérdezős¬
lejtős talajon, nagynehezen felért vele az orködhetne? De biszen nem is kérdezősködhet
szágútra.
feltűnés nélkül.
Zemszky a hársfa alá mutatott.
Fájó fejét kezeibe támasztvii, sokáig ült egy
Rita lassan odáig kisérte a támolygó embert
helyben. Mikor a takarító cselédség mozgoló¬
s ott óvatosan a földre bocsátotta.
Zemszky, fejét a hársfa törzsén megtámasztva, dása hallatszani kezdett, végre felocsúdott. Le¬
türelmetlenül intett Ritának, hogy menjen, az¬ rázta, m agár ó l a kínos, dermesztő zsibbadtságöt. Átöltözködött, hidegvizzel helyrehozta dúlt
után aléltan dőlt hátra.
Rita kétségbeesetten nézett körül, hogy hon¬ arczát s lesietett a reggeliző terembe.
Nem volt ott még senki, csak a cselédek te¬
nan hozhatna vizet vagy segítséget.
Zemszky e közben felocsúdott. A mint maga rítettek. Rita leült a rendes helyére s hallgaelőtt látta a még mindig habozva körültekintő tódzni próbált, vájjon nem beszélnek-e tán az
éjjeli eseményekről. Hiába, azok csak egy elve¬
Ritát, haragosan nézett reá ép szemével.
- Ohh, még mindig nem ment el? — szisz¬ szett kanálon s egy elcserélt poháron vesze¬
szent fel panaszosán. - - Vegye fel az^ ernyőjét kedtek.
és a táskáját és menjen kérem . . . És . . . ne
Bejött a fiatal titkár a postával és rendez¬
emlékezzék vissza, bocsássa meg nekem ezt a getni kezdte a zongorán. Rita felkelt s hozzá¬
csúnya emléket. . . ahhh . . .
lépett, mintha a posta iránt érdeklődne, azon
Zemszky feje erőtlenül hanyatlott félvállára. reményben, hogy tán megtudhat valamit
Zemszky állapotáról.
Rita hozzálépett és látta, hogy elájult.
Jó reggelt, jó reggelt, nagyságos "kis¬
Leküzdve iszonyatát, megfogta az élettelen
testet és kényelmesebb helyzetbe igazította az asszony - - üdvözölte őt az örökké mosolygó,
eszméletlen embert. Fejét is megtámasztotta, aranyszemüveges szőke ifjú, - - már ily korán
gallérját kigombolta, azután felszedve ernyőjét fenn van? Remélem, jól aludt az éjjel?
és táskáját, futott a szanatórium felé.
- Nem biz én, — feleié Rita, a titkár arczát
Minél hnmnrabb ki akarta vinni a jó eszmét, vizsgálva, — Fidó nagyon ugatott az éjjel, nem
hallotta?
a mely agyában megvillant.
- Oh, — feleié a titkár nevetve, — azt hi¬
Eszébe jutott ugyanis Fidó, a nagy bernát¬
szem, ha elefántok járnának négyest az erké¬
hegyi. Azt ki fogja bocsátani . . .
A kutya okvetlenül mag fogja találni a sebe¬ lyemen, még akkor sem ébrednék fel.
sültet s majd fellármázza a kapust vagy valaki
Rita csalódottan fordult el s ép vissza készült
mást, a ki segítséget hozhat, ő maga pedig ülni félbenhagyott reggelijéhez, midőn a fiatal
észrevétlenül haza érhet.
ember utána szólt:
Lihegve ért a kis kertajtóhoz. A rács vas- Nagysád itt az ön postája, két újság és
pálczikáin benyúlva, felnyitotta a zárt. Egy egy levél.
hatalmas test morogva emelkedett fel. Fidó
Rita átvette a levelet s a borítékján meg¬
volt.
ismerte anyja írását. Szorongó sejtelem fogta
Rita halkan szólítgatta, csitítgatta. Fidó, ki¬ el, a mint észrevette, hogy az irás még a szo¬
nek Rita számos jó falatot juttatott, farkcsó¬ kottnál is kuszáltabb.
válva dörgölte nagy fejét Rita csípőjéhez.
«Édes Ritám! - - szólt a levél. — A mire
Rita kitárta a kertajtót s kibocsátotta rajta ezen levelemet megkapod, édes atyád már el
az amúgy is kifelé iparkodó nagy állatot. Meg¬ lesz temetve. Nem akartalak sürgönynyel nyug¬
fogta a kutya nyakörvét s az országúton lefelé talanítani. Sem utolsó perczeire, sem temeté¬
mutatva, buzdítani kezdte a kutyát: «Such sére már nem érkezhettél volna meg idejében.
Fidó, such . . .»
«Apád hirtelen, újabb hüdés következtében
Fidó nagy lompos füleit hegyezve, egyet szi¬ hunyt el. Ne búsülj azon, hogy már nem lát¬
matolt a levegőben s rövid vakkantással elro¬ hattad. Utolsó időben már csak test volt
hant.
lélek nélkül. Nem irtam az utolsó hetekben,
Rita sietve suhant be a már teljesen csendes mert nem akartalak nyugtalanítani állapotának
házba és szivdobogva, lábujjhegyen lopódzott leírásával. Azt sem akartam, hogy hazautazzál,
fel szobájába.
apán úgy sem ismert volna reád . . . S te se
Kilépett az erkélyre és érzékeit megfeszítve ismerted volna fel abban a szomorú emberi
roncsban valamikor oly elegáns, deli apádat.
kémlelt ki a fekete éjszakába.
Kevés vártatva Fidó szűkölését hallotta, me¬
((Csodálatosan megnyugtató vigaszomat lel¬
lyet csakhamar hivő csaholás váltott fel. A kutya tem abban, hogy mire felravatalozták szegényt,
már a ház előtt volt és szükölt és csaholt szün¬ addigra előbb oly puffadt, duzzadt arcza vissza¬
telen . . . Kevés vártatva egy zár csikorgott. . . nyerte hajdani szépségét. Vonásain valami kü¬
egy ajtó nyilt . . . léptek hallatszottak . . .
lönös rejtélyes mosoly ült . . .
A kutyának nyilván sikerült valakit fellár¬
N Ne aggódj azon, hogy most egyedül vagyok.
mázni a házban.
Mert nem vagyok egyedül. Sembery Agatha, a
A éjszaka koromsötét volt, látni nem lehe¬ ki, mint már megírtam neked, nemrég elvesz¬
tett semmit, csak szokatlan jövés-menés hallat¬ tette az anyját, hozzám hurczolkodik. Édes apád
szott a máskor oly csöndes országúton. Két szobáját fogja magának berendezni. Együtt fo¬
imbolygó fénypont tűnt fel a ház előtt és sie¬ gunk étkezni. Mindezért méltányos összeget
tett az úton lefelé . . . Egy idő múlva lassú, fizet Agát. Neki is könnyebb lesz így a meg¬
nehéz léptek közeledtek, Fidó csaholásától élhetés, nekem is. Igaz, hogy Agát nem valami
kisérve.
vig természet. De talán ép az ő savanyúsága
- Hozzák Zemszkyt, - - gondolta Rita s fogja kiegyenlíteni a köztünk lévő korkülömbséget. Agát igen ügyes a varrogatásban. Megmegborzongott.
A léptek elhangzottak a ház mellett. Rita igérte, hogy vigyázni fog reám, ép úgy, mint
kinyitotta szobája ajtaját és kikémlelt a folyo¬ te, hogy ne menjek el hazulról fordítva feltett
sóra. A lépcsőház teljesen csöndes maradt. . . kalappal, ferdére kapcsolt ruhával. Meglátod,
-Nem ide hozzák! Talán mert meghalt! ha tényleg, mint irtad, őszszel keresztül fogtok
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utazni Flórával Pesten, hogy egészen
ban szemeit, midőn túlizgatott ide¬
jól megleszünk Agathával . . . két té¬
geinek lázas működése folytán hol
pett tollú vén madár . . . Isten ve¬
apja viaszfehér arczát látta maga
led ! Nyugodjál bele a változhatatelőtt, az anyja által leirt rejtélyes
lanba. . .
mosolylyal, hol pedig Zemszky vér¬
Ölel szerető
Am/ád.»
rel borított vonagló ábrázatát . . .
Rita kezéből kihullt a levél. . .
liita felugrott s egy ideig czéltalaTudta ugyan, hogy elébb-utóbb be
nul járkált fel s alá szobájában. Az¬
kell következnie ezen szomorú hirután letérdelt kofferje előtt s keres¬
nek, de azért mégis valami dermesztő
gélni kezdett benne. Valami fekete
hideg bénította meg minden tagját.
szalagot, selymet, hogy azt ruhájára
Apja meghalt . . . eltemették . . . és
erősítve, gyászának némi külső jelét
ő itt van messze, egyedül. . .
adhassa. Mert jól tudta, hogy Flóra
Égő száraz szemmel nézett maga
néni, a ki szinte lelkesedéssé^ vesz
elé . . . Ériette anyja indokait. Be¬
neki aranypaszományos, pávakék szinlátta, hogy semmi értelme sem lett
házi belépőt, semmi esetre sem fogja
volna, hogy ő hazajöjjön. De azért
neki még csak a legkisebb összeget
kimondhatatlanul rosszul esett neki.
sem rendelkezésére bocsátani, hogy
Ügy érezte magát, mint egy eladott
egy egyszerű fekete merinorubácskát
rabszolga.
vegyen rajta. Flóra néni gyűlöli a
fekete szint. . . Fél az elmúlás gon¬
Gondolataiból felriasztotta a für¬
dolatától . . .
dővendégek egy csoportja, a mely
nagy zajjal, kiéhezve a reggeli torna¬
Rita hirtelen abbahagyta a keres¬
gyakorlatoktól, víg nevetgéléssel tó¬
gélést s figyelve hallgatódzott. A
dult be a terembe.
szomszéd szobából lépések és beszél¬
Rita visszahökkent a valóságba.
getés zaja hallatszott á t . . .
Tétován nézett szét a teremben. Te¬
Szekrénynyitogatás és koffertolo¬
kintete egy csoport férfira esett, a
gatás s közben egy durva férfiban^*
kik a doktor magas alakját körülés egy női hang vihogása hallatszott.
állva, izgatottan tárgyaltak valamit.
- Szép holmija volt ennek a len¬
Mintegy éles fájdalom járta át Rita
gyel úrnak. Nézze csak a selyem¬
egész testét, a mint ismét bekap¬
kendőket ! No. segítsen hát csoma¬
csolódott agyába a tegnapi esemé¬
golni. Mindennek ma el kell menni
nyek lánczolata, a melyeket anyja le¬
Zürichbe.
vele egy perczre háttérbe szorított...
Nyilván a háziszolga és a szoba¬
Feszült figyelemmel nézte az egybe¬
leány, a kik Zemszky holmijainak cso¬
gyűlt csoportot. Kétszer-háromszor is
magolásával voltak megbízva.
próbált felkelni helyéről, de reszkető
Peau d'Espagne. eau de cologne,
térdei nem engedelmeskedtek.
juchten és egyiptomi czigaretta illa¬
SAMASSA JÓZSEF EGRI ÉRSEK (18Í8— 1912) BIBOROSI ORNÁTUSBAN.
Mindig többen és többen állták kö¬
tát hozta át a könnyű szellő a nyitott
rül az orvost, azután kissebb csopor¬
erkélyajtón . . . Rita összerezzent . . .
tokra oszolva, izgatottan beszélgettek. Rita
Az ismert illatkeverék szemei elé vará¬
A lépcsőn felvánszorogva, szemben találko¬
végre felemelkedett s székekbe, asztalokba fo¬ zott Flóra nénivel.
zsolták újra Zemszky egész alakját. Látta
gódzkodva, lassan a terem közepéig ment.
- Az Istenért, hogy nézel ki? . . . Egészen őt inag.-i elölt vidáman, elegánsan, gúnyosan.
Azután elváltozott az arcz s kedvesen, kérőn
- Igenis uraim, — fejezte be szavait az or¬ zöld vagy! Van valami bajod?
nézett reá. Majd ismét szenvedélytől eltorzult
vos, — ez a sajnálatos eset elijesztő például
Rita felmutatta anyja levelét
szolgálhat azon uraknak, a kik a házszabályok
- Édes anyám ma tudatta vslem. hogy édes vonásai jelentek meg előtte. Rita hevesen meg¬
rázta a fejét s összeránczolta a homlokát . . .
ellenére, este későn járkálnak haza.
apa meghalt.
Ismét erőt vett rajta az undor és felháboro¬
Hallgatói mosolyogva oszoltak széjjel.
A .leány agyongyötört idegei felmondták a dás . . . De a következő perczben már aléltan,
- Micsoda sajnálatos esetről beszel a doktor szolgálatot s Rita görcsös zokogásba tört ki.
véresen látta maga előtt. Emlékezett, mint
úr? — kérdé Rita a vele szembe jövő Frau SeOjjjé
du
armes
Hascheri!
—
Flóia
néni
igyekezett elnyomni óriási fájdalmát, hogy őt
nator Fledclerustól, mialatt halotthalvány arczát
megveregette Rita vállát. — Menj szépen a szo¬ távozásra birja. Menynyire igyekezett leplezni
görcsös mosolyra kényszerítette.
bádba és sird ki magad. Majd az ebédet is fel¬ az igazságot a doktor előtt, nehogy az embe¬
- Ej, kisasszony, még nem hallott sem¬ küldetem. Na. vigasztalódj, gyermekem, előbb- rek szájába kerüljön a neve, egy árnyék, egy
mit? — kiáltá Frau Fledderus. — Az az ele¬ utóbb mindenkinek el kell veszíteni az apját. folt az ő hírnevére.
gáns lengyel nevű úr, a maga asztalszom¬
Ezzel Flóra néni marokra fogta elegáns
liita kofferje előtt térdelve, fejét beleásta a
szédja, igen póruljárt az éjszaka. A kertész
pongyolájának
az uszályát s letipegett reg¬ sok selyem és csipkeholmi közé s keservesen
ájultán találta az úton, körülbelül a nagy hársfa
gelizni.
zokogott. Fájt. kimondhatatlanul fájt neki
alatt.
Rita betámolygott a szobájába s a díványra Zemszky emléke. Szeretett volna neki még egy
- Hogy-hogy ? Megtámadták talán ? — kérdé vetette magát.
jó szót izenni, szerette volna tudatni vele, hogy
Rita, s azután jól összeszorította ajkait, mert
A mióta elment hnzulról, ennyire elhagyott¬ sajnálja; hogy hősies viselkedését szívből kö¬
érezte, hogy a fogai vaczognak.
nak, ennyire egyedül még soha nem érezte ma¬ szöni.
- Nem, azt mondja, hogy a Fidó ijesztette gát. Hideg és üres volt körülötte minden. Senki
Rita rettenetes lelkiállapotban élte le a kö¬
meg, a nagy kutya. Sötét volt tegnap az éjszaka sehol, a kivel egy bizalmas szót válthatott vetkező napokat. Álmatlan éjszakáiban szün¬
nagyon. Az az úr későn jött haza. Fidó min¬ volna.
telenül okozta magát Zemszky szerencsétlen¬
den rósz szándék nélkül nekiugrott. Látszik,
Mozdulatlanul, lezárt szemekkel feküdt pgy ségéért. Egyre azon töprengett, vájjon nem
hogy nem akarta bántani, mert nem is ugatott. ideig. Vigasztalanul fölöslegesnek találta saját adott-e okot viselkedésével Zemszky merészsé¬
De az az úr mégis megijedt. Félrelépett. Az út magát és az egész egzisztencziáját.
gére? Visszaidézett lelkében számos apró jele¬
oldalán lejtős a talaj. Megcsúszott a lába s
netet. A viharos éjszakát az erkélyen, közös
- Anyám megvan egészen jól nélkülem, oldalt esve a lejtőn, a szőlőkarók közé zu¬ tűnődött magában keserűen, - - Flóra néninél sétáikat, beszélgetéseiket, s ismét érezte azt a
hant.
sem vagyok nélkülözhetetlen. Pia én nem vol¬ különös zsibbadtságot, a tehetetlenségnek azt
— Nos, és megütötte magát? — kérdé egy nék, hát egy másik unokahuga idegeit tenné a nyomasztó tudatát, a mely elfogta mindig
újabban érkezett kíváncsian.
tönkre szeszélyeivel. Az én egész életem nega¬ Zemszky sötét szemeinek tekintete alatt. Arczát
- Oh, ha csak az volna. Az egyik karó fel¬ tív, nem tettem eddig sem jót, sem rdsszat. kezeibe temetve, borzadva élte át az utolsó
hasította az arczát és brrr — a szemébe hatolt. Hasznomat eddig nem vette senki. Azt hiszem, szörnyű jelenetet. . . Azután elképzelte Zemsz¬
- Oh, Istenem ! Borzasztó! - - borzongott többro becsülném magamat, ha elég energiám kyt a klinikában, kínok közt vergődve a rideg
kórszobában . . . Látta az érdekes keskeny arcza társaság.
volna rosszat tenni.
- Fidó, a derék kutya fellármázta a ker¬
Akkor talán elég energiám volna kiszakí¬ ban az üres véres szemüreget. . .
tészt, a ki viszont roszat sejtve, felkelt s kézi¬ tani magamat jelenlegi amorph állapotomból.
És ezen kínlódásait, egész rettenetes lelki¬
lámpájával a kutya után sietett. A sebesült ez¬ Lennék kalandornő, vagy tudom is én mi. De állapotát titkolni kellett, magába kellett foj¬
alatt a hársfáig vánszorgott s ott elájult. A ker¬ legalább élnék, éreznék . . .
tania.
tész fellármázta a doktort, a kivel együtt el¬
Csak volna valami képességem, hogy hozzá¬
Gondolt ugyan arra is, hogy haza ir anyjá¬
szállították a még mindig öntudatlan embert. foghassak valamihez. Valamihez, a minek ered¬ nak. Elmeséli neki az egészet. Legalább ezzel
Az orvos a saját lakására vitette őt és egész ményét, gyümölcsét látnám. A mi képesítene is könnyít magán. Le is ült már Íróasztalához,
éjjel borogatta a szemét, nehogy valami gyul¬ arra, hogy a magam ura legyek.
de alig' fogta kezébe a tollat, feltűnt előtte
ladást kapjon még az ép szemén is. Ma reggel
Ha férfi volnék, bizonyára volna valami hi¬ Sembery Agatha hosszú, sovány arcza, savanyú
beszállították Zürichbe, egy hires szemorvos vatásom. Szégyenszámba menne, ha valami mosolya, mely látni engedte hosszú sárgás
klinikájára. Azt mondja a doktor, hogy az egyik gazdag nagybácsinál akarnék üldögélni. De fogait.
szemevilágát okvetlenül elveszti.
mert leánynak születtem, azért ilyen tehetetlen
Osszerázkódott. Nem, nem irhát többé bizal¬
Altalános sajnálkozás között kereste meg vegetálásra vagyok Ítélve, — sőt még szeren¬ masan anyjának. Ha talán nem is mondana el
mindenki a helyét a reggeliző asztalnál. Rita csémnek is tarthatom.
mindent Ágathának, de szokott szórakozottsá¬
felhasználta az alkalmat, hogy kisiessen az
Rita mélyen a párnákba fúrta a fejét s igye¬ gával hevertetni találja a levelet. Nem, nem ..
ajtón. "
kezett semmit sem gondolni. Alig zárta le azon¬
(Folytatása következik.)
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LUKÁCS LÁSZLÓ MIN1SZTEBELNÖK ELMONDJA BESZÉDÉT.

1. Katonásig
a HELYBEN
pályaudvaron.
- - 2. Lukács László
miniszterelnök
fogadtatása. ALSÓ-FEHÉR VÁRMEGYE
SZÉKHÁZA,
A MINISZTERELNÖK
BESZÁMOLÓJÁT
TARTOTTA.
p,aczon. -

3. A miniszterelnök látogatásokat tesz a városba,
5. A nagyenyedi piacztér, háttérben a Bethlen-vár. - 6. A miniszterelnök tóvozika dlSebédrőí.
A N A G Y E N Y E D I BESZÁMOLÓ.

-Jelfy

Gyula

.

fölvételei

4. Katonai kordon a

A NAGYENYEDI BESZÁMOLÓ. —Jelfy Gyula fölvételei
.
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BOLOND ISTÓK.
ELMESZÉL.KS. IRTA SZEMERE GYÖRGY.

Bolondos volt no. komolyan vette a játé¬ magasan ült fölötte, öt lovas hintóban egy
vasképű vén szittya oldalán. A viczi&pán Jánya
Egy szegény duhreczeni guba-csapó legény kot is.
Majszterné asszonyom szörnyű aggodalma¬ volt: tekintetes Szoboszlay Minka özvegy¬
bukkant rá valaliol a Hortobágyon. Vakondtiiráson pihent a feje s egy óriási töklevél kat állott ki miatta, majszlruram azonban asszony.
A menyecske valahogy észrevette Istókot, a
volt a baldachinja. Ilyen bölcsője volt. Tücs¬ csak nevetett fogadott fia bolondságain.
mint az utczán álmodozva ödöngvén, szeme
- Majd megjön az esze az iskolában kök czirpeltek körülötte, pacsirták énekel¬
tek fölötte, a pipacs és szaikaláb táplálták vigasztalta asszonyát — egy ilyen tátos gyere¬ apja kevély sallangos lovaira tapadt. S csil¬
lagsugaras tekintetével végigsimogatta a csinos
illatukkal. Csecsemő korában gyönyörű sora ket nem kell félteni.
De csak nem jött meg az Istók esze az hetyke legényt, kaczagó mosolylyal s negédes
volt. Talán olyan lett volna a léto folyása
fejbiczczentésével viszonozva annak köszön¬
is — fehér angyalszárnyakon egyenesen a iskolában sem.
Mindent megfordítva csinált és mindent tését.
mennyekbe szállott volna, ha az áruló szél
Istók,
nem hiába kutatta a sejtelmek
meg nem lebbenti vala a töklevelet, a mely megvetett, a mi földi jó. Piszkált a töltött
káposztában, a veres almát, a mit tejtestvér¬ világát - - azonnal megérezte, hogy ez az
eltakarta az emberi szem elől.
Meglebbentette ; elárulta bölcsőjét. S az em¬ kéjétől, a kis Juliskától kapott, megosztotta asszony lesz az ő végzete. A megmérhetetlen
beriség nevében ölbe szedte, szalonnás tarisz¬ kamarástársaival, az iskolai öltözködési törvé¬ távolságoknak, feneketlen mélységeknek és ir¬
nyájába fektette az épen arra vándorló sze¬ nyek ellenére hetyke túri süveget viselt gom¬ datlan magasságoknak, a melyek képzeletét
bakalap helyett s árvalánybojat, sárga rúzsát, izgatták, ime megtalálta a végpontjait. Az
gény debreczeni guba-csapó legény.
A tarisznyában illedelmesen viselte magát vagy fáczántolut tűzött a süvegébe. A nad¬ egyik ő, a paszulyföldön talált, kegyelemben
a csecsemő. Egyet se mukknnt egész Debre- rágja ellenben többnyire lyuLas volt, mert a nevelődövt koldusdiák, a másik a hatalmas úr
nagyerdőn temérdek szarkamadár fészkelt a világszép leánya, a tekintetes asszony. Az .a
czenig.
Oda vitte ugyanis Túri Esvány, a vándor¬ fatetőkön s igen szerette gyűjteni a szarka¬ mi közbül esik: az egy egész világ. Annak, a
ki ezeket a távolságokat le akarja bírni, a vi¬
legény. Csak akad jótét asszonyi lelek, a ki e tojásokat.
A tudományt befogadta, mert hozzáragadt, lágot kell meghódítania,
kis istenadtának legalább jártányi koráig gond¬
mint ökörnyál a lajbiczi posztóhoz, de a Istók föltette magában, hogy meghódítja.
ját viseli.
Bejárta az egész hirös várost, legalább tiz discziplinát már nem vette be a természete. Ezzel megtalálta léte tartalmát, élete czélját.
emlető asszonynyal alkudozott, de a talált Szaporán gyakorolta a virtust, de nem a ró¬ A lehetetlenséget kell megkísérelnie, hogy el¬
porontyot egyik sem vállalta az emlőjére; mait, hanem a szittyát. Még dárdás korában érhesse a lehetőt... Elhatározta, hogy köze¬
megmászta a kollégium tornyát, átúszta a lébe férkőzik a tüneménynek, a mely megej¬
mindegyik azt mondta :
- A magam puljáját nem csalom meg egy Hortobágyot deczemberben, de nemtelen pusz¬ tette, egyben fölmagasztalta. Tudta, hogy ren¬
títást vitt véghez a puritán kálomista erköl¬ des úton haladván, az első lépésnél fellökik,
idegenért.
Már-már elvesztette minden reményét a jó- csökben is. Ontotta a rigmutst mint a zápor¬ (száz sárkány őrzi a tündéreket), úgy fog cse¬
szivű guba-csapó legény, midőn a Gondviselés eső, képet pingált és faragott, sőt tánczolni lekedni, a hogy a mesebeli pásztoríiú . . . Na¬
eleibe igazította a debreczeni csizmadiák híres sem restellett sutyiban. A tiszteletes kollégium ponként kiállóit az utczára, arra a helyre, a
fegyelmi szabályzata szerint ezek voltak a leg¬ hol először látta a viczispán hintaját. Két hé¬
atyamesterét, Bajcsi uramat.
Ott állott az öreg a portája kapujában, a főbb diákbűnök.
tig hiába ácsorgóit, de nem bánta
az
szeme úgy járt, mint a vasvilla, boros is volt,
De a másodrendű vétségektől sem tartózko¬ örökkévalósághoz képest egy szempillantás az
mérges is volt: nagy méltánytalanság esett dott vala Istók. Nem feküdt le este ,nyolcz egész emberi lét - - a harmadik héten végre
vele. Tiz évi meddő házasság után végre rá- órakor, kifigurázta a vaskalapot és a tógát, feltűnt a várva-várt hintó az utcza során.
szállott a gólya az ő házára is, de, a Herkó- éjjelenként bekalandozta a hirös várost, virá¬ A szépséges tekintetes asszony benne ült. Is¬
páterit, nem gyereket hozott neki, csak leányt. got hordozott a szép lányok ablakába, a pro¬ tók nem sokat teketóriázott; hajrá, a lovak
Elkeseredésében mi telhetett tőle, öntögette fesszor urakéiba ellenben pamfleteket röpített. elé vetette magát. A ló nem gázolta el, de a
magába a búfelejtőt, s mindenkinek elkáromÉjjeli madár volt. Imádta a holdat; nappal kerék átment a derekán.
kodta a keservét, a ki csak eleibe tévedt, Es- ritkán lehetett látni. Megbújt valami magá¬
Egy éles sikoly. Egy hatalmas káromkodás.
ványnak is.
nyos zugban és ábrándozott. Szíttá magába
A viczispán kiszállott a hintóból s huszárja
tilos könyvekből a titkos tudományokat. Ku¬ segítségével a maga helyére ültette az elgázolt
A legény a tarisznyájára csapott.
- Ha csak az a baj nemzetes uram, az tatta a sejtelmek világát, méregette a meg¬ diákot. Hogy ő majd felkajtatja a városi főmég nem baj. Adok én kegyelmednek olyan mérhetetlen távolságokat, alászállott a fene¬ felcsert gyalogosan, addig is vigyék a sebe¬
ketlen mélységekre s föl az irdatlan magas¬ sültet a lakására.
gyereköt, hogy kettőnek is beülenék.
ságba, kereste a czélját, létének okát, de soká,
Nagyot nézett a mérges atyamester.
A tekintetes asszony a helyén maradt. Rá¬
soká, nem találta meg.
— Hun az a gyerök?
ismert Istókban a minapi csinos diákjára s
- Itt a tarisznyában.
Professzorai nem szerették, mert megtanulta, édesfájdalmas sejtelmek járták át a szivét.. .
— Eakd ki.
de kinevette a pozitív tudományt. S bár so¬
A hintó elrobogott. Az asszony, hogy le ne
Esvány kirakta. Majsztruram megtapogatta. hasem csípték rajta a verscsináláson, képfes¬ csússzék az ülésről, átkarolta az elalélt diák
Mennyiért adod ? — kérdezte elégedet¬ tésen és faragáson, tudták, hogy eme, diákok¬ derekát. Fejét, a mely keblére billent, nem
ten bólogatva.
nak tilos ördögi művek, csak az ő fejéből tolta el magától, inkább még igazított rajta,
Ingyenért - - monda Esvány - - csak pattanhattak ki. Silányi professzorra ő köl¬ hogy le ne essék dagadó eleven párnáiról.
azt kötöm ki, hogy én legyek a körösztapja, tötte a híres Dungó gúnyverset, Tormássi pro¬ Nem kellett magát szégyellenie, hiszen nem
a nevit is én adjam neki.
fesszort Midás fülekkel ő mintázta meg. Sedes volt eszméleténél afiú,csak a szive dobogása
- Lőhet - - egyezett bele, s tenyerébe csa¬ elé czitálták nem egyszer, de nem bizonyíthat¬ árulta el, hogy él. Még azt is megtette a me¬
pott a guba-csapó legénynek a debreczeni csiz¬ tak rá semmit, — a kollégium közszelleme nem nyecske, hogy szabad kezével megczirógatta a
nevelt kalumniátort, Istók meg nem vallott: legény holtravált arczát s hogy az erre se
madiák kevély atyamestere...
Majszternó asszonyom ura parancsára helyt valahányszor mindannyiszor ép bőrrel mene¬ mozdult, vérszemet kapott: ráhajolt s hom¬
adott ölében kicsiny leánykája mellett Istók¬ kült ki a professzor urak markából. Pedig lokára egy áhítatos csókot lehellt. A zárt
nak is. Fiúcska, leányka egy-két emlőből szít- hej, de szerették volna talpára kötni az úti hintó mélyében nem igen láthatta meg senki
ták az anyatejet. Közös bölcsőben pihentek, laput. Nemcsak professzor uraimék, de vala¬ s ennyit csak megérdemel tőle az a szegény,
egymásba borulva aludtak el, együtt sírtak, mennyi tisztes czivis, a kinek eladó lánya, szegény fiú, a ki érette - - azt súgta az aszegyütt nevettek. A sors hej be korán vetette vagy szép menyecskéje volt. Az vala ugyanis szony sejtelme - - a halálba rohant.
az Istók hire, hogy ördögi hatalommal ural¬
meg az ő nászágyukat.
Istóknak nem volt szüksége a főfelcser se¬
kodik a női sziveken. Pedig ugyan nem tett
gítségére,
meggyógyította, életre keltette a bű¬
bennük semmi kárt, virággal, dallal hódított,
II.
Az asszony csókja nem kellett neki, csak a vös villamos asszonycsók: felnyitotta szemét.
Helyzetével azonmód tisztában volt. Elérte
Istók alkalmatos, helyes gyereknek indult. leikével akart ölelkezni. Bolond volt, idealista czélját: ott pihent a világszép csudaasszony
Bohókás, fejes volt; igen lehetett rajta nevetni. volt.
oldalán, úgyszólván a karjaiban. Első gondo¬
Tiz hónapos korában már a maga lábán járt,
Majszter uram volt az egyedüli a híres város¬ lata az vala, hogy oh, mily csekélység volt
holott ölben Lordoztathatta volna magát. Ha ban, a ki megértette Istókot.
az a mit ő koczkára tett, (csak egy ember¬
megmérgelődött, nem sírt, hogy kibékítsék,
- Nem bolond ez - - mondogatta,
- ha¬
mint a többi korabeli gyerek, hanem rúgott. nem épen, hogy ő tudja egyedül, mit csinál, élet), ahhoz a dicsőséghez képest, a mely
Inkább eltűrte a verést, mint a babusgatást. tátos gyerek, ha mondom, dicső legz az élete érte ; az érzése meg az, hogy szeme előtt va¬
A bolti festett játék nem kellett neki, csak a s ha majd a föld alá kerül, nem fog rajta kító fénykévék száguldanak keresztül-kasul az
égboltozaton s a Szférák zenéje zeng fölötte
mit maga eszelt ki és munkált meg a saját fogni a féreg foga.
valami dicső nászindulót.
feje után. Megvetette az egyhangú fűzfasipot,
Ám az asszony nem látta a fénykévéket,
(a min akárki fia is tud sípolni), ő rózsaleve¬
III.
let tett a nyelvére s fülemülehangokat csalt
nem hallotta a mennyei hangokat, csak a
ki rajta. Nem szállott vesszőparipára, a miről
férfi eszméletre térését vette tudomásul s föl¬
Ha tátos gyerek volt is, sorsát Istók sem melegedett szive azonmód lehűlt.
le se lehet esni, ha lovagolni akart, a palánkra
mászott, vagy a ház tetejét, a kéményt nyer¬ kerülhette ki. Elkövetkezvén az ideje, kigyúlt
— Hogy érzi magát? - - kérdezte kegye¬
a szerelem lángja az ő szivében is.
geit® meg.
sen. - - Nem tört-e össze valamije ?
Az utczán látta meg eszményképét. Igen
S lefejtette karját az ifjú derekáról.
I.
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Istók vállára akasztotta a batyut s kézbe
- Köszönöm - - sóhajtotta az halkan. —
vette a vándorbotot.
Boldog vagyok.
Csend . . . Az asszony szólalt meg először.
- Édesapám lelkem, édesanyám szentem,
— Tudja, mi történt magával ?
köszönöm a jóságukat, én most elmegyek . . .
- Tudom, hisz én akartam.
Juliska csendesen zokogott, a nemzetes asz- Mit akart?
szony hangosan jajveszékelt. Majsztruram egyet
- Beszélni akartam a tekintetes asszony- köszörült a torkán.
nyál, közelről akartam látni.
- Ne menj te -fiam a vakba, jobb itt a
A menyecske elpirult.
világoson.
Rád testálom a czéhet, odaadom ne¬
- Azért még nem kellett volna magát a
ked
a
jányt,
itthon maradj.
lovak elé vetnie.
De Istók csak rázta a fejét. Sem a gazdag¬
Az árva diák lehajtotta fejét.
— Hogy juthattam volna máskép a közelébe ? ság, sem a boldogság kilátása nem csábította
Újra csend. Az asszony kinézett az abla¬ el. Elment a vakba, a lelke után.
kon, zongorázott rajta, majd hirtelen vissza¬
Ettől kezdve majsztruramnak is be kellett
fordult.
látnia, hogy bolond afiú. . .
- Hátha meghalt volna ?
A kollégiumtól búcsút sem vett Istók; ne¬
Istók csak mosolygott.
kivágott a világnak egy bátyúval s három
- Ha úgy volt megírva . . . belenyugodtam marj ás tallérral, a mit nevelő atyjától kapott.
volna abba is.
Átszelte p, Hortobágyot. Sóskát reggelizett,
Forró vérhullámok verdestek a szép asszony avas szalonnát ebédelt, kanászputriban, juhászszive falát. Hogy ki ne buggyanjon az érzése, cserényben hált meg B mégis boldognak, gaz¬
összeharapta ajakát.
dagnak érezte magát. A szive tele volt érzés¬
A hintó befordult a vármegyeháza udvarára. kincscsel s a mi kicsordult belőle, ajakára
A menyecske megfogta védencze kezét.
kérezkedett s ott dallá, mesévé változott.
- Jöjjön a szobámba, beszélnem kell kigyelÉs dalait és meséit nem rótta Istók papi¬
meddel.
rosra, egyenesen a szivekbe irta be, a hol is
Az öreg úr még nem jött meg. A tekintetes megfoganván vérré változtanak, hogy átfoly¬
asszony leültette Istókot. Igen izgatott volt, janak nemzedékről nemzedékre az utódok
arcza kigyúlt, szinte látni lehetett, mint lüktet ereibe.
a halántékere.
Bohó tündérmeséivel megkaczagtatta, a ki
- Mit akar? . . . Mit kivan tőlem?. . . Mit
addig
nem ' tudott örülni, a zord pásztorem¬
remél ?!
bert, szerelmi dalaival megrikatta az együgyű
Istóknak elhomályosodott a szeme.
fehérnépet. Mindenütt ott hagyta a lelke fé¬
- Semmit, csak szeretem.
nyes nyomát, a hová csak betette a lábát,
S elfúlt a hangja. Az asszonynak ellenben, szelídebbek lettek az erkölcsök s fogékonyab¬
hallván a merész szavakat, föllázadt a gőgös bak az agyak.
vére, minden csöppje erezett márványos arczába
Bekalandozta a fél országot, a lelkek biro-.
szökött.
dalmának a királya lett. Hovatovább annak
- Hogy vetemedhetik ilyen merészségre ? is érezte magát. Megkívánta a királyi szót és
Kicsoda kigyelmed.
a koronát. Felcsapott vándorszínésznek. A pusz¬
Erre már hátracsuklott a diák feje is. ták és falvak együgyű lakosain kivül alatt¬
Büszke szeméből szikrák pattogtak az asz-valóivá akarta tenni a hidegeszű városi népet is.
szony felé.
Maga kopácsolt színpadot kölcsönkért desz¬
- Ember vagyok. És mindent merek. Csak
kából, a díszletet is maga pingálta meg hul¬
a férgek félnek.
A tekintetes asszony egyszeribe leszállóit a lott rongyra; vasabroncsból mívelte királyi
talapzatáról. Már csak a fejét rázta, a midőn kardját s pléhkannából vagy bibolapapirosból
formált koronát. De el tudta hitetni, hogy a
kérdezte :
- Nem érzi azt a nagy távolságot, a mely színpadon élőfa vert gyökeret, hogy valódi
fringia a kardja s vert arany a koronája.
elválaszt bennünket egymástól ?
Mert a póza és a szava csakugyan fejedelmi
- De érzem.
volt,
bearanyozta s királyivá tette a rongyot
- Akkor - kérdezte tíz asszony - - mi
és
a
vasat
is.
czélja lehet?
Csak
a
hitetleneket
és a lélek nélkül való¬
- Le akarom birni azt a távolságot, legyő¬
zöm az időt és a teret, meghódítom a vilá¬ kat nem tudta Istók meghódítani. A gőgös
földi hatalmat, a mely irigykedett reá. A szolga •
got, a mely közénk esik.
A menyecske áhitatos csudálattal csüngött birok, miután nem volt igazolási jegye, több¬
a legény remegő ajakán, a melyről ezek a nyire megtagadták tőle a játékengedélyt, az
alispánok, mint kolduskomédiást kitolonczolfenséges, fenhéjázó szavak leváltak.
tatták
megyéjük területéről.
- Hogy s mivel akarja - - kérdezte szinte
Ám szembeszállott Istók a hatalommal is.
szomorúan, — a világot meghódítani?
- Az égi lánggal, a mely a szivemben Betörték a fejét. Börtönbe vetették, éheztették,
kínozták. De ő nem csüggedt. A fénykévék
lobog . . .
- Én a magáé - - mondta a dáma leküzdve ott úszkáltak a szeme előtt szenvedéseinek
lázadó szemérmét - - bármily magasan szár¬ közepette is. a Szférák zenéje ott zengett a
feje fölött. Ő csak azt látta, azt hallotta s nem
nyal a lelke, nem lehetek soha.
- Azt én nem is akarom — jelentette ki érzett testi fájdalmakat. Arczát ripacsossá mosta
Istók alázatos hangon - - én az én földi ju¬ a zápor és a festék, csontjaiban száradt a
talmam mértékét kicsinyre szabom, az örök velő, de gerinczét nem tudta meggörbíteni
semmiféle csapás, a lángot, szikrázó szeméből
üdvösség foglalójának tekintem csupán.
nem
oltotta ki. És soha egy pillanatra sem
- S mi az a jutalom ?
Egy csók; egyetlenegy harmattiszta bánta meg, hogy apostollá lett, holott tejben¬
vajban fürödhetett volna. Megszerette a marcsók.
tiromságot is a jutalomért, a mi reá várt; a
Elfordult a tekintetes asszony. Immár telje¬ tekintetes asszony egyetlen csókjáért képes
sen elapadt a vérbeli gőgje. Az volt az érzése, lett volna a pyklokra is alászállani...
hogy az a mérhetetlen távolság, a mely elvá¬
lasztotta a szegény diáktól, máris elfogyott.
V.
Lassan fölemelte gyűrűs jobbkezét s odanyujtotta a szegény diáknak.
Morczos kedvében volt a tekintetes viczis¬
- Menjen, boldoguljon és jöjjön vissza . . .
pán
úr; köszvény hasogatta a lábát, a gyomra
A csókot megkapja, a mikor követeli, mihelyt
meg
nem tudott emészteni. Épen egy hosszú
méltónak érzi magát reá.
görcs markolászott a térdében, midőn eléje
toppant János, a huszár.
IV.
- Tekintetes uram, egy komégyiás forma
A szerelemtől megihletett diáknak ettől ember várakozik az ámbituson. Beerisszem-e,
kezdve egyszeribe szűk lett a kollégium. Ki¬ vagy kitegyem a szűrit?
- Haj intsd át a kapun.
felé vágyódott belőle a szabad ég, Isten vég¬
- Parancsolattyára.
telen csillagszöges dómja alá, a hol szemnek
A huszár áthajintotta a komédiást a kapun,
és léleknek nem állít korlátot emberi mesterkedés; szabad a szemhatár, az eszme, a szó, de hozzá volt az már szokva az ilyes fogad¬
nyűgöt nem ismer a szív. Ez az igazi világ; tatáshoz, oda se neki, megkerülte a kúriát s
visszajött a kerten át.
ezt kell neki meghódítania.
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Tekintetes uram, a komégyiás újra itt
van. Aszondi, hogy aszongya a tekintetes aszszonnyal köll szembeszállania, a gyussát
akarja rajta behajtani.
- Az én lányomon ? A fízfán fütyülő ! . . .
Hidd ide a tekintetes asszonyt eleibém.
Minka asszony megjelent zord apja szine
előtt. Az összeránczolta homlokát.
Miféle komédiás kereshet téged? Azt
mondja, tartozol neki valamivel. Mivel ?
Az asszony forró vérét megbolygatta valami
távoli sejtelem. A szeme fehérjéig pirult.
Nem tudom
vallotta határozatlan
hangon — én komédiásnak nem ígértem soha
semmit. Talán nem komédiás.
— Mingyárt megválik - - s János felé for¬
dult a mérges úr. — Hidd be azt a valakit...
Belépett a szobába egy gubanczos hajú,
ragyásképű, viharvert alak. Ruházata rongy.
Keze, lába reszketett - - igen ki lehetett me¬
rülve - - de azért egyenes volt a gerincze,
hátracsapva hordozta a fejét s szikrák pattog¬
tak a szeméből. Szánni lehetett volna, ha nem
lett volna olyan nagyon kevély.
- Kicsoda kend? Mit keres itt kend? rivallt rá a hatalmas úr dühösen.
Istók végignézett rajta s nem válaszolt neki.
A lányának fordult, két lépést tett feléje, akkor
megcsuklott a térde s mint egy tépett rongy
az asszony lábaihoz esett.
• Eljöttem a jutalmamért, az üdvössé¬
gemért - - rebegte, miközben megcsókolta a
dáma ruhája szegélyét.
A dáma megijedt. Nem ismert rá Istókra.
- Nem értem - - hebegte zavarodottan. Én nem ismerem, nem láttam kigyelmedet
soha.
- Én vagyok az a bizonyos debreczeni
diák. Meghódítottam a világot, a mi az em¬
bertől elválasztja az embert. Jöttem a jutal¬
mamért.
- Ah!
Emlékezett már a szép Minka mindenre.,.
És szörnyen röstellte könnyelmű igéretét, a
mit szerinte lehetetlen volt beváltania.
— Nem emlékszem - buggyant ki ives
ajkán a hazug szó. - - Ne térdeljen előttem.
Keljen fel.
Istók engedelmeskedett. Felkelt Volna ö most
már magától is.
- Ha nem emlékszik a tekintetes asszony
az igéretéré - - mondta kiegyenesedve a ron*
gyos ruháját megmarkolta a mellén, mert
görcs ütött a szivébe - - ha nem emlékszik,
engedje meg, hogy emlékeztessem reá. Csak
egy verset óhajtanék elmondani. A komédiás
produkálni szeretné magát, aztán örökre el¬
megy a komédiás. Istók elmondta a versét.
Ott költötte egy álltóhelyében; miként a zuhatag a bérezi tetőről, úgy ömlött kintól vőnagló sápadt ajkáról a szó. Hangja nekidör¬
dült, arczára kiült az ihlet lángja.
Csak nézték a hatalmas alispán és világszép
leánya - - nézték és hallgatták. Az úr tágra¬
nyitotta szemét. Az asszony elsápadt; minden
izében reszketett a vádtól, a mely a megcsalt
költő ajakáról száz változatban a fejére sza¬
kadt. Aztán sírt is az asszony, úgy zokogott
mint Magdolna a bűnbánó. Bocsánatért esengett a szeme.
De Istók nem bocsátott meg neki. Istók
elvégezvén a produkczióját, sarkon fordult és
nekivágott az ajtónak.
Az udvaron karonfogta két huszár, mert
elszédült s röhögve kitessékelte a kapun . . .
Istók kivánszorgott a városból. A czigányvégen hegedűhangok csapódtak a füléhez. Egy
pötyöm rajkót hegedülni tanított az apja.
A rajkó minduntalan elhibázta a nótát, de Is¬
tók azért ráismert — az ő nótája v o l t . . . Leült
az árok partjára, mert nem bírta tovább a
lába és belebámult az épen felkelő holdba.
A czigányvégen kigyúlt a pásztortűz, nyiszorgott a hegedű, a faluban ugattak a kutyák.
Istók lehunyta szemét, egy szempillantás alatt
visszaálmodta a múltját apróra, még egyszer
utoljára megjelentek előtte a fény kévék az
égen s felcsendült felette a mennyei zene aztán egyet nyújtózkodott s megszűntek a
szenvedései .
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MASSENET.
A franczia zene egyik büszkesége, Jules
Massenet. augusztus 13-án meghalt. Az egész
kontinensen ünnepelték; minket magyarokat
nemcsak ismert, hanem szeretett is, megláto¬
gatta Magyarországot két Ízben i s : 1870-ben
és az 1885. évi budapesti országos kiállítás
idején; a magyar zene fölpezsdítette alkotó
tehetségét, hatása alatt egy igen szép zene¬
kari művet szerzett (Suite hongroise); és Sza¬
badi Ignácznak, sok talpraesett magyar zene¬
darab szerzőjének «Plevna induló»-ját, "Török¬
magyar induló" czím alatt átkomponálta nagy
zenekarra - - olyformán, • mint negyven évvel
azelőtt Berlioz a Rákóczi-indulót; az eredeti¬
nél hosszabbá, főleg pedig művészibbé s hatá¬
sosabbá tette.
Akkor mi már hosszú évek óta gyönyörköd¬
tünk két nagy operájában. A «Lahore királyán, a
czímszerepben Odry Lehel felejthetetlen művé¬
szetével, heves pártharczokat idézett fel, mert
az ekzótikus, indiai tárgy sajátszerű zenéje
tele volt az akkor rosszhirű cwagneri disszonancziávali). Szépségeit untalan megrontotta
ily fülsértő, szokatlan összhang — a mi azon¬
ban száz év óta mindig a művészet kifejező¬
eszközeinek haladását jelenti. A mai úgyneve¬
MASSENET.
zett modern zeneszerzők művei mellett Masse¬
net disszonancziái már valóságos naiv, gyer¬
mekded szépségeknek tűnnek fel. Szintén még mese-hangulatú balletzenének külön rendkívüli
a Nemzeti színházban hallottuk a nagy fran¬ sikere volt. (A «Héródiás»-t a saját házába
czia szerző másik operáját: «Heródiás»-t; költözött Opera ide is átvitte ; már akkor a
ekkorra már az egész közönség megbarátko¬ czímszerepet, Bartolucci Vittorinától Hilgerzott Massenet stíljával, mindenkit elragadtak mann Laura örökölte s vitte diadalra.)
szárnyaló dallamai, forró páthosszal váltakozó
Azóta írott operái közül «A navarrai lány» —
nemes melegsége, újszerű deklamácziójának Judit és Holofernesz története dióhéjban fordulatai - - a kerek áriák összekötő részei¬ ma is, tizenöt év óta, műsoron van a M. Kir.
ben - - a zene páros ritmusába lágyan be-be- Operaházban ; főleg a zenekari intermezzo ma
omló triolái. S mind a két operában az ere¬ is ellenállhatatlan hatású. De az énekszólamok
deti, keleti dallamokkal fűszerezett ragyogó, rámutatnak arra, hogy mért nem nyertek ná-

INDIÁN ÉNEK.
üreg indián a két szemét lehunyja.
Pipázva tűnődik a nagy fa alatt;
Míg dong körülötte siheder raj gúnyja,
Leikével a kék füst nyomába halad.
Egykor ha kileste a sátorverőket,
Számolni velük gyors fejszéje szokott ;
Most arra se fordul, elhessenti őket
Lomha legyintéssel, mint a szúnyogot.
A füst karikáit kiséri a lelke,
A nagy tavak árján leng gondolata:
Ott, hol a föld keblét az ég felölelte,
Biborhabon úszva int Hiavata.
Jár messze vidéken, erdős hegyek ormán,
Kégóta kiirtott vadászutakon ;
Onnan, hol az új nép legyűrte mogorván,
Fényét veti raja az inka-vágyon.
A nagy fa tövében ültek le tanácsba
Békepipát szívó bölcs főeleik ;
Tűz körül ott pergett hősök hadi táncza.
Ujjongva rohantak a csatahelyig;
Nyilaiknak szárnyat adott a jó szellem,
Szárnyas nyilak élén villant a boszú ;
Hitték, hogy a küzdőt minden bajok ellen
Megvédi, segíti a nagy Manitú.
Ügy élt a dicső faj a völgyben, a bérczen,
Mint a szép világnak egyetlen ura ;
Mit elérni vágyott, megvítta merészen,
Ellenséghez nem ment soha alkura.
Ha vadállatokkal, ha sápadt arczokkal
Alit szemben a sziklán, kegyet soh'se várt :
Nem félt, hogy a harczban gyáva kudarczot vall.
Valamíg kezében volt a csatabárd.
A szirt tetején ha pihenve megállóit.
Repülni mesésen tudott a szeme:
Meglátta a távol bontakozó álmot.
Míg úgy harmatozott, mint égi zene.
Tüzes pillantása mikor végig mérte
Gazdag birodalmát délen, nyugaton,

Hajszolta határát, megroppant a térde,
De a végtelenbe veszett a vadon.
Minden az övé volt. Ég hajnali pírja;
Föld kincse, kalásza, zúgó folyama ;
Rejtett kövek éke, varázsfüvek írja ;
A sátorok alján susogó dana;
Szederfa gyümölcse ; hársfalombok árnya ;
Mndarak tojása, fenyők sudara ;
Paripák patája, ezüst sólymok szárnya ;
A cserje bogyója, a nap sugara.
Övé a bölónybőr, a medve bundája,
A szelíd nézésü ünőke teje,
A mező virága, bánya aranyszája,
Fűszerek és magvak tündérereje.
Övé a selyem rét, a hófedte szikla,
A csörgő források kristály itala;
Az örök nagy szellem homlokán gyűlt szikra;
A gyönyörű élet győzelmi dala.
Vadászva napestig csörtette a berket ;
Ró'zselángok mellett füstölt a dohány;
A kenyérfa termett, a tengeri pergett;
A bölcs nyugalom volt a főtudomány,
Míg hal volt a tóban, úszhatott a jóban;
Ha kikelet zsendült, fütyült a rigó;
Bármilyen bősége megapadt fogyóban,
Pótolta, tetézte a nagy Manitó.
De jöttek az irtok, a kapzsi kisértők,
A pénzre vadászok, a sziklatörők,
A kétszínű cselhez, az alkuhoz értők,
Az erdőgyilkosok, indiánölők!
Halálfa belébül ropogó bogyóik
Vérbe borították a bátrakat i s :
Hegyrül szakadékba, patakokbul tóig
Indián hullákat sodrott le a víz.
Mi jót szimatoltak, mind hamar elvették;
Szaporábbak voltak, mint az ördögök ;
A sátrat, az erdőt sorra fölégették,

Mérges levet ittak az -ősi rögök.
Zöld fűre piros vér ; míg a halálhörgés
Gyermeket riasztott, asszonyt őrjített;
Zaklatta az éjét vad munkadübörgés,
Mely máglya helyére kéményt épített.
Szénporba takarták tűzhányó kemenezck
A sátrakat őrző esti csillagot ;
Elűzte a csendet síppal az ellenség,
Mesgyékre ki vasból pántlikát rakott.
Nem rabszolga korbács, pénz volt a var/izsa,
Jármába kenyérért tódult a szegény ;
Más szerencse vermét, maga sírját ásta,
Míg árnyékká senyvedt sok nyalka legény.
A fehér embernek gyors lábanyomára
Új életcsodának forrása fakadt ;
Mit meg nem hódított, annak is volt ára ;
Mikor zsebe csörrent, eladó akadt.
Az indián torkát fojtogatta marka ;
S hogy félre söpörje, mit át nem hidal:
Az ingadozó fajt mézes kigyó marta,
Tűzcseppeket ontó halálos ital.
így van az ős jószág mind idegen kézen ;
Alázatra lágyult a vaskoponya;
Múlt élősövénye csak teng csenevészen,
Mint útszéli tüskés, bús galagonya.
Zordon erő ernyed, fogy a mécs naponta,
A regékbe látó folyvást kevesebb ;
A régi időrftl levedlik a pompa,
Több rajta a rongy és több benne a seb.
Meghalt a dicsőség, elmúlt a jövendő !
Már szűkre szorult a vadászterület:
Az indián birtok arra elegendő,
Hogy eltemetkezzék az ős becsület.
A pusztuló fajnak nincs más menedéke ;
A hunj t szemű harczost nem csüggeszti bú:
Azt várja pipázva, hogy a lelkét végre
Magához emelje a nagy Manitú!
Ritdnyánszky Gyula.

AZ OPERAHÁZ

ÁTALAKÍTÁSA.

Mióta Operaházunkat rendeltetésének átad¬
lak, pompás csarnokaiban soha nem sürgöítforgott annyi munkás-nép, mint a mennyi a
mostani nyári szünet alatt szorgoskodik benne.
A gyönyörű nézőtéren vasálványokat szerel¬
nek a munkások, s a piros szőnyeggel borí¬
tott padlózat helyén most homokraüások és
maiteres-ládák hevernek szanaszét. Ezúttal a
szokásos nyári takarításnál sokkalta fontosabb
munkát végeznek az épületen, a melyet nem¬
csak ott javítgatnak, a hol az idő vasfoga
megrongálta, hanem a belső helyiségek kap¬
csolatában is mélyreható átalakításokat esz¬
közölnek. A fővárosi építészeknek egy cso¬
portja ettől az átalakító munkától félti a
színház épületének ma már Európa-szerte elis¬
mert és méltányolt művészi mivoltát. Mivel
ez az építész-csoport attól tart, hogy az átala¬
kítási munkák nem csupán a gyakorlati hasznavehetőség czéljait szolgálják, hanem az épít¬
mény harmonikus művészetű nézőterét és más
reprezentácziós helyiségeit is érinteni fogják:
közgyűlésén a munkálatok által veszélyezte¬
tettnek hitt művészi érdekek védelme érdeké¬
ben félre-verte a veszedelmet hirdető nagy hír¬
harangot.

év alatt nagy fejlődésen átment szinpad-technikát másfelől pedig a közönségnek a töké¬
letes zenei előadásokkal szemben magasra fo¬
kozott igénye támaszt olyan követeléseket, a
melyeket mai formájában már az épület sike¬
resen szolgálni nem tudott. A mostani javító
és átalakító munkáknak a legfőbb feladata
ezeken a már alig tűrhető állapotokon segí¬
teni. Az épület praktikus hasznavehetőségének
fokozása lévén a czél, a munkák az épület mű¬
vészi jellegét egyáltalán nem érintik.
Műszaki szempontból az Operaház átalakító
munkái közül különösen érdekes a komplikált
szerkezetű, valóságos gerendaerdőt képező tető¬
széknek a kiküszöbölése, mely miatt a padlás¬
térnek semmi hasznát venni nem lehetett. A tech¬
nikai tudományok haladása és fejlődése az
Operaház megépítése óta új építőanyaggal gaz¬
dagította a világot. Az új építőanyag a vasbeton.
Vasbetonból ma már tudunk az Operaház tető¬
zeténél nagyobb fesztávolságú tetőket építeni,
a mely tetőzetek belső területét nem töltik
meg a héjazást hordó tetőszékek s így a héja¬
zás alatti tetőür bárminő praktikus czélra fel¬
használható. A tűzbiztonsági követelményektől
eltekintve, már ez az egy körülmény magában
Az építészeknek ez a csoportja felpanaszolja is kívánatossá tette, hogy az Operaház fedél¬
tiltakozó feliratában, hogy az átalakítási mun¬ zetét vasbetonra cseréljék át. Mivel a tető
kákat a nyilvánosság minden tájékoztatása nél¬ sühouette vonala az épület művészi összhatá¬
kül végzik, holott szerintük elsőrendűen orszá¬ sának elsőrendű integráns része, a régi tető¬
gos művészi érdek, hogy az immáron műemlék¬ nek vasbetonra való átépítésénél azon parányi
számba jogosan sorozható épületen, mint nem¬ változásnak sem volt szabad történni, A feladat
zeti művészi vagyonon semmiféle értékét befo¬ megoldása nem lehetetlen, de a maga szak¬
lyásoló változtatás ne történjék. Ha pedig itt-ott májának alapos ismeretét s a technikai fogá¬
javításra feltétlenül szükség volna, úgy azt a sokban való leleményességet kiváti az építész¬
munkát csakis szakértő művészekből alakított től. Az Operaház tetőátalakításánál a czél ér¬
tanács vagy építőbizottság állandó ellenőrzése dekében úgy jártak el, hogy a vasbetont a
mellett végezzék, a mely bizottság gondos őr¬ régi tetőhéjazásnak alapul szolgáló pallózásra
ködése, az építmény művészi értékének védel¬ szerelték. Ilyenformán teljes formai hűség¬
gel alakul át a régi tető vasbeton tetőzetté,
mét biztosítaná.
Az építészek tiltakozása már szokatlansngá- a melynek padlásüréből a régi tűzveszélyes
nál fogva is alkalmas a nagyközönség és a tetöszék gerendaerdeje már mint ott szükségsajtó fantáziájának a felizgatá¬
sára, a mely izgalom, valljuk
meg, egyedüli czélja a tiltako¬
zásnak. A benne csokorba kö¬
tött vádak alaptalanok, mert a
munkálatokat épenséggel nem
végzik titokban. Az építés veze¬
tősége minden érdeklődő szak¬
embernek a legnagyobb előzé¬
kenységgel ad betekintést az át¬
alakítási munkákba. Ha tehát
a tiltakozó építész-csoport bár¬
melytagja fáradságot vett volna
magának hozzá, hogy az építés
színhelyére sétáljon, ott a folya¬
matban levő munkák termé¬
szetéről és mértékéről szakszerű
felvilágosítást nyerhetett volna.
Igaz, hogy akkor a feltűnéskeltésre számító tiltakozó me¬
morandumot ok hiányában nem
lehetett volna megírni. Mert az
operaház javító és átalakító
munkái mind oly természetűek,
a melyek az építmény művészi
értékét nem érintik.
Közel harminc/ esztendő óta
van használatban a szinház.
Azóta az idő vasfoga igen so¬
kat rongált az építményen, mert
gazdája az állam, gondos kéz¬
zel nem igen sietett eddig a
megrongált részek kijavítására.
A homlokzat attikáján álló szob¬
rok siralmasan elfagyva porladoznak, pedig közöttük nem egy,
igazán kiváló művészi alkotás.
Égető szükség volna reá, hogy
most, a mikor még meglehetne
ezeket a művészi értékeket újra
faragással menteni, a szobrok
érdekében is történjék valami,
mert egy-két év múlva már
késő lesz a jóakarat. A tetőt
díszítő horgany-lemez annyira
elmálott hogy papirhamuként
morzsolható szét. A szinház
belsejében pedig a harmincz
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lünk polgárjogot Massenetnek (az egy «Manón*
kivételével) összes többi operái: Cid, Werther,
Esclarmonde, Thais, Ariane, Le jongleur de
Notre-Dame, stb. Sőt egyáltalán szinre sem
merték hozni az egymást felváltó operaigazga¬
tók. Mindegyikben van ugyan hév, megvan a
könnyű érthetőségre törekvő egyszerűség (homofonia), megvan a kidolgozásbeli csín, ragyo¬
gás és ízlés - - d e többé nem új hangok; a
dallam eredetisége ép úgy hiányzik belőlük,
mint az ellenállhatatlanul lebilincselő szenve¬
dély vad ritmikája. Francziaországon kivül
csak Bécsben volt tomboló és maradandó
sikere két Massenet-dalmtinek : mert «Manón»
és (i Werther D zenéje, főképen pedig tárgyuk,
különösen egyezik a bécsi kedélylyel, érzület¬
tel; másutt - - olasz- és németországi szín¬
padokon - - ezeknek a sikere sem volt elég
meleg és tartós. Nálunk a «Manon» majdnem
húsz évvel elkésett, pittoreszk zenéje tetszik
is, műsoron is van. A kik azonban ismerjük
Puccini «Manon Lescaut»-ját: az olasz zene¬
költő alkotó képzeletének adjuk a pálmát.
A bécsi udvari opera is tisztelettel mellőzte a
kiváló franczia zeneszerző többi dalműveit;
mondhatni: csak a név becsületéért hozta
szinre a múlt télen, tíz évi késedelemmel, az
Anatole Francé elbeszéléséből irott ((Miasszo¬
nyunk bohóczái)-t.
A tiszteletben, sőt dicsőségben, bőven volt
része Massenet-nek: a százados hírnevű párisi
Conservatoire tanítványából annak zeneszerzés¬
tanára lett, a franczia szépművészeti akadémia
tagja volt s a becsületrend nagy kér észtje vei
díszítették fel. A sors különben is kegyes
volt hozzá: születése óta jómódú volt, elérte
a pátriárkák korát, épen negyedév telt el 70.
születésnapja óta, mikor egreville-i pompás
nyaralójában az utolsó, talán legnagyobb sze¬
rencse érte: a szenvedés nélküli, hirtelen halál.
Kercszty István.

A MAGYAR KIRÁLYI OPERAHÁZ ANDRÁSSY-ÚTI HOMLOKZATA,

telén valami, eltávolítható. A tetőszék gerendázatának eltávolítása után majdnem két eme¬
let mn«assá<'ú l ^,(100 köbméter olyan terület¬
tel gazdagodik az épülut, a melyet eddig sem¬
mire nem tudtak kihasználni. Ebben a tetőűrben pompás helye lesz majd az eddig szűk
helyen szorongó jelmez- és kelléktárnak.
Használaton kívül álló helyisége volt az
épületnek az a tágas folyosó is, a mely a nagy
előcsarnok és a nézőtér között a földszinten a
mostani ruhatár alatt vonult el. Ezt a folyosót
most az épület más részeinek márványozása
szerint mümárványnyal burkolják, a nagy elő¬
csarnok ötkarú lépcsőjének első pihenője alatt
nyitott két ajtóval az előcsarnokhoz kapcsol¬
ják és ruhatárnak alakítják át. Megvalósítják
azt a külföldön már pompásan bevált rend¬
szert, hogy a földszinti ülőhelyek jegyei egy¬
úttal ruhatári számok is lesznek, a mely két
újítás végleg megszünteti majd a földszinti
ruhatárban eddig mindennapos kellemetlen to¬
lakodást és szorongást.
A főváros zeneértö közönségének fejlett igé¬
nyeit az Operaház előadásai az utóbbi időben
nem tudták kielégíteni. Az orchester olyan
szűk, hogy abban különösen a nagy zenekart
kívánó Wagner operák előadásakor a zené¬
szek egymás mellett szorongtak sőt a színpad
alatt is görnyedeztek. Ilyen kényelmetlen hely¬
zetben kifogástalan művészi együttes játékról
szó sem lehetett. A színészek is panaszkodtak,
hogy az a másfél méteres fal, a mely az
orchestert a színpad alatti tértől elválasztja,
elfogja előlük a zenei kiséret legfinomabb
hangjait, a mely körülmény csaknem lehetet¬
lenné tette a zenekar és a játékos színészek
pontosan összevágó együttműködését. Ezt a
másíelmétores falat most elbontják, helyébe
vékony Babitz falat vonnak, a mely egyfelől
a színészektől nem fogja fel a muzsika hang¬
jait, másfelől alkalmat ad az orchester bőví¬
tésére. Az ilyen módon bővített orchestert
lesülyesztik és részben a szín¬
pad alá, előre tolják. Gazda¬
sági szempontból is az orches¬
ter lesülyesztése és előre tolása,
mert lehetővé teszi két új szék¬
sor beiktatását a nézőtérre, a
mi a nézőtér ülőhelyeit negy¬
ven székkel szaporítja.
Változtatások történnek még
a szinház színpadi és nézőtéri
épületcsoportjaiban is. A szín¬
padi épületcsoport helyiségei
mind gyakorlati czélokat szol¬
gálnak, az építmény művészi
voltát egyáltalában nem érin¬
tik. A nézőtéren eszközölt vál¬
toztatások pedig egyenesen fo¬
kozni fogják azokat a szépsége¬
ket, a melyekben eddig a kö¬
zönség különböző okok miatt
nem gyönyörködhetett eléggé.
A mennyezet nagy csillárját
feljebb emelik és a villany kör¬
téket úgy szerelik, hogy a fény
a mennyezeten szétszóródjék.
Lotz mester gyönyörű freskóképe az új megvilágításban cso¬
daszépen fog érvényesülni. Te- '
k intve, hogy nagy gonddal a
képre évtizedek óta lerakódott
port és lámpakormot a fest¬
ményről kenyérbéllel letisztítot¬
ták, most a ragyogó tüzes szinek szimfóniája káprázatos pom¬
pával fog érvényesülni.
S:óval mindaz a munka, a
melyet az Operaházban a nyári
szünet alatt végeznek semmi
tekintetben az épület művészi
értékén nem változtat. Az át¬
alakítások tisztára praktikus és
kényelmi szempontokat szolgál¬
nak és olyan lelkiismeretes
gonddal végzik, a mely lelki¬
ismeretesség épen a műszaki
körök részéről érdemelné meg
a legnagyobb méltánylást és
elismerést.
Petiik Albert.
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1. Beton keverő munkások a tetőn.

2. A vasbeton vázának szerelése. — 3. A vasbeton drót kötözése. — 4. A beton verők. — 5. Felhúzó.
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Petrik Albert felvitelei.
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A SZENTISTVÁNNAPI REPÜLŐVERSENY KÖZÖNSÉGE. — Jelfy Gyula fölvételei

mulatság volt nála, a mi ezelőtt évekig nem
volt, mert Kölcseynek 1817-ben megjelent biBerzsenyi Dániel falujából.
rálata végtelenül elkeserítette, sőt beteggé tette
Gyermekkoromtól fogva sokszor jártam Űj- Berzsenyit. Szigorúnak és igazságtalannak tar¬
vérfalváról, az én kis szülöfalucskámból Nik¬ totta Kölcsey bírálatát s búskomorság szállott
iára. Különösen diák koromban, ha a nagy¬ érzékeny lelkére; magába zárkózott lett, n.tm
szünidőre hazamentem, majd később, mikor járt senkihez.
Ezt a szenvedő állapotát a költőnek, leg¬
jogász voltam is, heteket töltöttem Berzsenyi
jobban
érezte környezete, úgy, hogy maguk
falujában s hol anyai nagyatyámnál, az öreg
Thúrmezei Korenika Sándornál, hol pedig között még mosolyogni sem volt szabad soha.
nagynénémnél, Berzsenyi Lászlóné Noszlopy Erre czélozott, irja Berzsenyi Dánielné, László
fiához: «a Farkas és Tóni, úgy édesatyád is
Júliánál szállottam meg.
Berzsenyi László, a költő legifjabb fia, tu¬ mind egészségesek, csak a komorság annyira
dományos képzettségű, de kissé zárkózott ter¬ uralkodik nálunk, maholnap mindeniknek fáj
mészetű ember volt. > Keveset beszélt, -de azért fl^szája,. h ^ eltalálja nevetni,magát.«
elmondott egyet-mást a költő életéből.
A soproni élet után jobbra fordulván a költő
Annál többet hallottam nagyatyámtól, a ki állapota, a szomorú egyhangúságot a régi
a költőnek rokona és szomszédja volt s mikor vidámság váltotta föl. Névnapok és biícsu al¬
Berzsenyi Dániel, Antal és László fiaival kalmával késő éjjelig tartó mulatságok voltak
Sopronban lakott, a kik az ágostai hitvallású Berzsenyi Dániel házában és ő maga is elevangélikus liczeumban tanultak, ő vezette járogatott rokonaihoz és jóbarátaihoz.
otthon a költő gazdaságát is.
Lídia leányának nagyalásonyi Barcza Károly
Az a két esztendő 181!). év november zalavármegyei, halimbai ügyvéddel és földbir¬
havától, a melyet Sopronban töltött Berzsenyi, tokossal 18á5. évi november hó 1-én volt az
nagyon jó hatással volt lelkére, úgy, hogy a esküvője.
hosszú ideig tartó búskomorsága annyira eny¬
A kiterjedt rokonság és a jóbarátok oly nagy
hült, hogy Berzsenyi László szerint, csak mint számmal jöttek össze erre az ünnepélyes al¬
szelíd melankólia mutatkozott. Majd később, kalomra, hogy a költő három szobás lakása
mikor visszajött Nikiára, már vígabb élet volt tele lett vendéggel. Képviselve voltak ott a
a költő házában. Nagyatyámhoz Noszlopy An¬ Barcza, Káldy, Dukai Takács, Saáry, Murzsay
talhoz 1H21. január hó H-án kelt levelében Yittnyédy, Thulmon, Vizeky Tallián, Noszlopy,
irja: "Vendégeim és mámorosságom miatt, Vajda és Váczy családok, a kik a költővel
keveset irhatok.* ügy látszik, valami újévi rokonságban voltak.

NIKLÁRÓL.

Az esketést Kis Dániel veséi ágostai hitv.
evang. lelkész végezte, tanuk pedig Lájpczig
János kapolcsi ág. hitv. evang. lelkész, Thulmon
János táblabiró és Vajda Albert ügyvéd voltak.
Berzsenyi László szerint, a költő nem szí¬
vesen ment bele a házasságba, annyira szerette
egyetlen leányát, hogy nehezen tudott meg¬
válni tőle. De hát Bareza Károly jó nevű,
jómódú ember volt s mivel Lídiának tetszett
a csinos kérő, hát nem kosarazhatta ki.
Berzsenyi Dániel halála után, az özvegy
nemsokára megosztotta gyermekei között a
birtokot, Lídiát pénzzel elégítették ki, Farkas
Antal és László pedig a niklai és nagygombai
birtokot kapták.
A költő házában maradt László fiával az
özvegy, a ki 1848 január hó 11-én, 64 éves
korában halt el. Ravatala felett Andorka János
veséi ág. hitv. evang. lelkész mondotta a halotti
beszédet.
Lídia nemsokáig élte túl édesanyját, 1849.
év június hó 5-én életének 49-ik évében Halimbán elhalt. Gyermeke nem maradt, épen úgy,
mint Berzsenyi Antal éa László után sem.
Csupán Berzsenyi Farkasnak maradtak utódai.
Sándor, Ida, Kornélia, Lajos és Mariska. Ezek
közül Ida férj. Vajda Béláné és Lajos már
elhaltak. Sándornak Pánfalvi Juhász Lenkétől
három leánya van: Gabriella, Piroska és Györ¬
gyike. Sándor és testvérei, Kornélia özv. Reg¬
don Lajosné és Mariska Niklán az ősi birtokon
élnek.
Nozzlopy Tivadar.

1. A piacztér. — 2. A vikárius palotája, melyet az új püspök részére fognak átalakítani. — 3. A görög katholikus parochia, előtte az új parochia építkezése.
4. A görög katholikus templom. — 5. A templom belseje.
K É P E K H A J D Ú D O E O G B Ó L , AZ ÚJ MAGTAR GÖEÖG KATHOLIKUS PÜSPÖKSÉG LEENDŐ SZÉKHELYÉRŐL.
BERZSENYI DÁNIEL SÍRJA NIKLÁN.

BERZSENYI DÁNIEL EGYKOKI LAKÓHÁZA NIKLÁN.
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A CSATA.
Regény. — Irta Claude Fairére.

Frangois Felze, miután ily módon megtudta
annak az egyetlen nippon tűzhelynek, melyben
öt fogadták, teljes gyászát és romlását, föl sem
volt indulva.
- Ez a halál szomorú - - mondotta egy¬
szerűen — a miatt a szánalomra méltó egye¬
dülvalóság miatt, melyben ezután Joriszaka
Miczuko marquise élni fog, miután egy csa¬
pásra elvesztette férjét és legkedvesebb barátait.
- Igen — mondotta Cseu Pé-i.
Aztán komoly hangon szólott:
- Mielőtt a bűnös bolondság megzavarta
ezt az országot, a gyász szabályait megtartották
benne. A férjétől megfosztott nő fölvette a sze¬
gély nélküli durva darócz ruhát, és viselte a
két egymásra font kenderzsinórból álló övet,
és pedig három évig. Lemondott arról, hogy
előkelőén beszéljen. Megvonta magától a táp¬
lálékot, hogy illendően meghalványodjon az
arcza, gyakran kolostorba is ment s ott várta
a halált.
— A mai nőkben - - ismerte el Felze kevesebb az erény.
- Igen — mondta Cseu Pé-i.
Éles szemei vizsgálódva vetődtek látoga¬
tójára.
- Fenn Ta Jenn
mondotta kis idő
múlva - - én is tudom, ön is tudja a szertar¬
tások parancsát: «A férfiak ne beszéljenek arról,
a mi a nőket illeti és a mit a nők lakosztályá¬
ban mondanak és tesznek, az ne menjen ki a
nők lakosztályából.» Nem leszek engedelmetlen
ez iránt a parancs iránt. De azt hiszem, hogy
most, bár Joriszaka Miczuko marquise gyakran
elhanyagolta a női szerénységet és ezzel meg¬
szegte a sarkalatos törvényt, önnek meg kell
tartania az emberiesség erényét és kíméletesen
tudomására kell hoznia a csapást, a mely érte,
azt a csapást, melyet holnap reggel meg fog
tudni mástól, készületlenül. Ezért mondom meg
önnek előrelátóan, a mit tudnia kell. A minap
ön azt kérdezte, azt hiszem-e, hogy egy aszszony, kinek férje letért az egyenes útról, meg¬
szegi-e kötelességét, ha ő is rálép a félrevezető
ösvényre, hogy annak a nyomában járhasson,
a kinek megígérte, hogy mindhalálig követni
fogja. Fentartottam feleletemet, hallgattam,
tudatlanságból. Most, hogy fel vagyok világo¬
sítva, felelek; lehetséges, hogy az az asszony, a
kiről az imént beszeltünk, azért lépett a félre¬
vezető ösvényre, hogy nem a férje, hanem egy
más ember nyomában mehessen. És talán nem
a Joriszaka marquis halála hírére fog Jori¬
szaka marquise sírni.

«Ez a tanító azonban igaz ember volt és el¬
olvasva az összes szent könyveket és az összes
klasszikus könyveket, nem találta meg benne,
hogy joga volna megölni a gyermeket, a kit az
Ég elhunyt fia bízott rá. Ezért a helyett, hogy
engedelmeskedett volna, maga itta meg a
mérget.
* Mikor pedig ez a hír eljutott a gyermek¬
császár, Hóéi fülébe, ez eltelve csodálattal és
kegyelettel, pártfogásába vette Zsuit, a gyermekherczeget és Czit, a herczeg anyját. Az ural¬
kodó császárné, Lu pedig nem merte azonnal
tovább fűzni fekete terveit.
• Várt, a hogy a csíkos tigris vár, mikor a
pásztor eltávozását lesi, hogy szétmarczangolja
a nyájat. És mikor bekövetkezett a nyár har¬
madik hónapja, a császár, a hogy elő van irva,
elment a nagy tengeri teknősbékákra halászni
s a császárné fölhasználta távollétét.
dElőször is saját kezével megölte a másod¬
rangú herczeget, Zsuit, átszúrva az agyvelejét
hosszú tűkkel. Aztán előhozatta a börtönből
ennek a herczegnek az anyját, Czit és levágta
orrát, az ajkait és a könyöke és térde mozga¬
tására való izmait. Végül leégetve füleit vörös
tűzzel, hogy olyanok legyenek, mint a sertés
fülei, olyan italt itatott vele, mely megfosztotta
értelmétől és odavetette a trágyadombra, a pa¬
lota déli részén és az emberi emse nevet adta
neki.
((Mindezeket a dolgokat nyilvánvalóan a ke¬
gyetlen bosszúállás szelleme sugalta.
«Hoéi császár aztán visszatért, miután a
nagy tengeri teknősbékákra halászott. A palo¬
tába érve a déli bejáraton, arramenve meglátta
az emberi emsét. És elfogva az irtózattól erre
a látványra, felkiáltott, mielőtt gondolkodott
volna: «Éz ellenkezik az emberiességgel. Anyám
rosszul cselekedett.»
«Ezt a történetet elmondja nekünk a biro¬
dalom minden évkönyve, minden filozófus és
minden nagy iró.
«És az összes évkönyvek, az összes filozófu¬
sok és az összes nagy irók megegyeznek abban,
hogy nem kárhoztatják az uralkodó császárnét,
Lut, ámbár valóban az emberiesség erénye nél¬
kül való volt, de nem lépte túl uralkodó csá¬
szárnéi jogát, föltétlen uralkodó lévén a gyer¬
mek császár távollétében.
«És az összes évkönyvek és az összes filo¬
zófusok és az összes nagy irók megegyeznek
- Herbert Fergan — mormogta Felze ha¬
abban, hogy kárhoztatják a gyermek császárt, bozva . . .
Hóéit, ámbár megtartotta az emberiesség eré¬
- Ön megtudta, a mit meg kellett tudnia —
nyét, de megszegte a sarkalatos törvényt, a szakította félbe Cseu Pé-i. - - Tűrje el, hogy
mely azt rendeli a fiúknak, hogy sohasem ítél¬ most, a mint illik, a fekete bambuszpipából
jenek anyjukról. Mert meg van irva a Li-Ki szívjunk.
második könyveben, Nei Cze-ben: «Szüleik
És miután szippantottak, hozzátette :
jelenlétében a fiúk engedelmeskedjenek és hall¬
- A lámpa lángja lecsügged.
gassanak. »
Egy szolga lépett be, egy edényben olajat
Cseu Pé-i leeresztette karját és elhallgatott. hozva be és egy égő fáklyát. Felze ekkor meg¬
Ezúttal Jean-Fran9ois Felze nem felelt semmit. emlékezett arról, a mi a Kiu-hi-ben irva van:
A szürke füst most betöltötte a pipázót illa¬
(i Kelj fel, mikor behozzák a fáklyákat.»
tos ködével. A fölött a köd fölött a kilencz
És megtartva minden czerimóniát, elbú¬
violaszin lámpás úgy csillogott, a hogy a csil¬ csúzott.
lagok csillognak egy ködös novemberi éjsza¬
XXXIII.
kán. Több óra múlt el.
És Jean-Fran90is Felze, lassankint az ópium
Odakin az eső elállóit. A kimerült felhők
hatalmába kerülve, kezdett elfelejteni minden elvesztették álmos színüket. Itt-ott a napsugár
külső dolgot és jóhiszeműen kételkedett abban, egy-egj foszlánya tört elő. A friss esőtői még
hogy ezeken a sárga satin falakon túl van egy zöld, de a naptól már bearanyozott mező újra
valóságos világ, a hol élő lények élnek és nem fölvette tavaszi ruháját.
pipáznak.
Jean-Frangois Felze lassan ment, teli tüdő¬
Cseu Pé-i keltőt köhintett és rekedt hangja vel szívta be az eleven föld-szagot és legeltetve
újra felhangzott, eloszlatva látogatójának már szemeit a nap tiszta ragyogásán.
csaknem kikristályosodott álmát.
A Diu Dzsen Dzsi lépcsőjének alján hirtelen
- Fenn Ta-Jenn, mikor a filozófus felemelke¬ megnézte óráját:
dett a gondolat legfelsőbb spekulácziójáig, akkor
- Fél négyre ! Nos, hát most van ideje,
nem ereszkedik le egykönnyen, erőlködés nél¬ hogy elmenjünk a Gólyák dombjára, a hol
kül az élet középszerű kis eseményeihez. Kung ugyan esetleg kelletlenül fogadhatnak . . .
Cseu mégis mindig kitűnt ebben. És illő, hogy
A népes utczák felé sietett, a hol cserkésző
alázatosan mi is utánozzuk példáját. Tudja kurumakra találhat az ember.
meg tehát, miután a többit mind megtudta,
- Keserves kötelesség! — gondolta magá¬
hogy többen azok közül az emberek közül, a ban. — Szegény kicsike ! Mindegy, akárhogy,
kiket ebben az országban ismert, ma halottak
sajnálom egész lelkemből. És akár Herbert
Joriszaka Szadao marquis és barátja Hirata Fergant siratja, akár Joriszaka Szadaót, szí¬
Takamori és másik barátja, a Vörös Haj Nem¬ vemből vele fogok sírni.
zetéből való idegen. Mindnyájan elpusztultak,
Fölemelte a fejét. Eszébe jutott a garden
a harczosok erkölcse szerint dicsőségesen.
party az Yseult fedélzetén, Mrs. Hockley, AlgNagyon sok pipa gyakorolta egymásután de¬ hero herczeg...
rült erejét Jean-Francois Felze lelkére. Jean- Nohát — mormogta. — Európa alkoholja

34. szia. 1912. 59. ib
34. szín. 1912. 59. ÉVFOLYAM.

hamar a fejébe száll egy muzmónak, még ha
marquise is ez a muzmó.
A Megaszaki utczában nem volt kuruma.
Nem volt a Hirobaba utczában sem. Felze elju¬
tott az elkerülhetetlen Moto-Kago masiba. Sűrű
néptömeg bolyongott itt és nem kellett sok
gyakorlat a japán tömegek ismerete dolgában
arra, thogy az első szempillantásra meglássa,
hogy ez a sok nép mind magánkívül van és
hogy- rendkívüli felindulás kavarog benne.
A tegnap nyert nagy győzelem hire most ter¬
jedt el Nagaszakiban. Máris minden bolt, min¬
den lakás, minden ablak fel volt díszítve tarka
szövetekkel és szalagokkal. A bolondságig fel¬
izgatott, büszkeségtől és diadaltól mámoros tö¬
meg megfeledkezett, a nemzetüket jellemző
mértéktartásról és illedelemről és csaknem úgy
nyilvánította örömét, a hogy a nyugati töme¬
gek szokták. Kiabálás, ének, fölvonulás. Voltak
összeszólalkozások, itt-ott czivódások is. Voltak,
a kikbe mintha az ördög bújt volna bele és
voltak csaknem részegek is. Felze, mikor ke¬
resztül akart törni az utczán, hogy a tenger¬
partrajusson, csaknem elesett. Két muzmó sza¬
ladt neki a lábának, két muzmé, a kik szalad¬
tak és rekedtre kiabálták magukat, szép fekete
hajdíszük összegubanczolódott s fürtjeik libeg¬
tek a szélben.
A rakodó-parton a kurumaják nem vesztet¬
ték el régi udvariasságukat Felzenek csak ki
kellett mondani a varázsszót: Joriszaka kosakú
s valóságos versengés támadt a gyorslábú nem¬
zetségben azért a dicsőségért, hogy a nagyon
tiszteletreméltó idegent elvihessék a nemes
marquishoz, az egykori dajmióhoz.
XXXIV.
A pompadour boudoirban, az Erard-zongora
és az aranyozott keretű tükör között nem vál¬
tozott semmi. Az üvegablakon át vidáman
néztek be a nap sugarai, mindenütt ünnepi
fényt árasztva szét és színes drágakövekkel
hintve be a bokréták virágait. Felze észrevette,
hogy ezek a virágok már nem a nemzeti cse¬
resznyefa levagdalt ágai, hanem amerikai orchi¬
deák.
- Ki tudja ? — gondolta keserűen. — Ame¬
rika ment erre keresztül... Talán mái- Herbert
Fergan se kap itt könnyet! Annál jobb és an¬
nál rosszabb.
Közelebb lépett az ablakhoz, nézte a kicsike
kertet, szikláival, vízeséseivel és liliputi erdői¬
vel. Egy hang, melyet még nem felejtett el,
egy éneklő és kedves hang, gyönge, mint a
madárének hirtelen ismételte háta mögött azt
az üdvözlő frázist, mely először is fogadta őt
ebben a szalonban, hat héttel ezelőtt:
- Oh, kedves mester! Mennyire sajnálom,
hogy oly sokáig várattam!
És mint egykor, egy elefántcsont kezecske
nyúlt ki kézcsókra feléje.
Ezúttal azonban Felze, miután megérintette
ajkával a bársonyos ujjakat, nem felelt semmit
az üdvözlő szavakra.
Joriszaka marquise nem figyelt erre a hall¬
gatásra és vidáman fecsegett:
- Hé! Már gondoltuk, Mrs. Hockley és ón,
hogy megelégelte a kirándulást. Nagyon messze
volt? Nem ázott meg sokat? Szép rajzokat
hozott onnan ? Holnap majd fölmegyek az Yseultre és követelni fogom, hogy mutasson meg
mindent!
Még bátrabban beszélt, mint azelőtt. XV.
Lajos korabeli hímzett rózsaszín mousseline
ruhában volt, széles karimáju tüll-kalap volt a
fején, a keze rózsaszín csipke-napernyőre tá¬
maszkodott. És ebben az öltözetben, mely azok¬
nak a nőknek számára volt kitalálva, a kik
Armenonviliében járnak, nagyon kicsikének
látszott.
Felze hármat köhintett^ aztán belefogott egy
frázisba:
- Azért jöttem...
- Hé! - mondta Joriszaka marquise —•
igazán örülök, hogy megjött.
- Azért jöttem — ismételte Felze . . .
Elhallgatott, erősen ránézve a fiatal asszonyra.
Ez mosolygott. Kétségkívül azonban Felze
szeme e pillanatban világosabban beszélt, mint
a szája. A mosoly hirtelen eltűnt a csinos fes¬
tett ajkakról és a ferde kicsiny szemek pillái
nyugtalanul remegtek.
- Miért jött hát ?

pusztult. Csak romok vannak belőle. Nem
hiába ontotta annyi hős ember a vérét. Japán
mindig győz!
A fakó arczra lassankint visszatért a piros¬
ság. A keskeny száj újra megszólalt, ugyanazon
a szürke és nyugodt hangon:
- Köszönöm . . . Isten önnel...
Felze így elbocsátva mélyen meghajolt és az
iijtó felé fordult. A küszöbön megállott, hogy
még egyszer köszönjön.
Joriszaka marquise még mindig nem moz¬
dult. Merev, feszes, kifürkészhetetlen, felismeihetetlen maradt, ázsiai, tetőtől talpig ázsiai,
annyira ázsiai, hogy az ember észre se vette
nyugati öltözékét. A selyemmel burkolt fal
mintha a kerete lett volna, melynek közepén
most, nagynak látszott...
XXXV.

MDLEY HAFID, A TRÓNJÁRÓL LEMONDOTT MAROKKÓI
SZULTÁN.

Hirtelen megváltozott arcza az európaias
keretben roppantul ázsiai jellegűvé lett.
Négy másodpercz múlt el, lassan, mintha
négy perez lett volna. A madárhang ismét meg¬
szólalt, de most már nem énekelt, rejtelmesen
zárt, egyhangú, szürke lett.
- Azért jött, hogy...
Felze kínlódva fejezte be a mondatot:
- Hogy megmondjam önnek, hogy... m a . . .
Csu-szima mellett.. . nagy csata folyt le.
Selyemsuhogás hallatszott. A csipkenapernyő
leesett s a földön is maradt.
- Nagyon nagy csata... az orosz és a japán
flotta között... Nem tudja még?
Megállóit, mintegy hogy lólekzethez jusson.
Joriszaka Miczuko marquise a falnak támasz¬
kodva, mozdulatlanul és némán hallgatta :
- Nem, hisz nem is tudhatja m é g . . . Na¬
gyon nagy csata volt. Természetesen véres i s . . .
Igen, sokan megsebesültek...
A marquise nem mozdult, nem is szólt. Még
mindig a falnak vetette a hátát és szembenézett
a gyászos hírvivővel.
- Sokan megsebesültek . . . Azaz, tudom,
Hirata gróf i s . . .
A marquise még mindig meg se mocczant.
- Joriszaka marquis maga is . . .
Meg se rezzent.
- És Herbert Fergan parancsnok i s . . .
A szempillája se rebbent.
- Meg vannak... sebesülve...
Felze torkában egymást fojtogatták a szók:
- Megsebesültek . . . súlyosan megsebe¬
sültek . . .
A szörnyű szó nem akart kiférni a torkán.
Még négy másodpercz vánszorgott el.
- Meghaltak — mondta végül Felze nagyon
halkan.
Kitárta kezeit. Könnyedén előre nyújtotta kar¬
jait, készen arra, hogy felfogja az áldozatot.
Látott már nőket hasonló helyzetben elájulni.
Joriszaka Miczuko marquise azonban nem
ájult el.
Erre Felze hátrább lépett, hogy jobban lát¬
hassa. Még mindig mozdulatlanul állt, az em¬
ber azt hitte volna, oda van szegezve a falhoz,
fel van feszítve. Nagyon sápadt volt. Hirtelen
mintha megnőtt volna.
- Meghaltak — mondotta Felze. — Nagyon
dicsőségesen haltak meg.
Elhallgatott, nem lalálva több szót.
A festett ajkak elkezdtek mozogni. Az egész
merev és jeges arczon mintha csak ezek az aj¬
kak éltek volna, a szemen kívül, a tágra me¬
resztett szemen kivül, melyek olyanok voltak,
mint két síri lámpa.
- Vereség? Győzelem?
— Győzelem! — erősítette Felze.
Hozzátette :
- Döntő győzelem: az egész orosz flotta el¬
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Az 0-Szuva temploma alatt, a Nisi-domb
kis parkjában, a százados kámforfák, jávorfák
és kryptomériák alatt, melyekről pompás glyczinák függenek alá, Jean-Francois Felze jó
egy óra hosszat sétált.
Az álmodozása vezette ösztönszerűen ide,
miután eljött a Gólyák dombján levő villából,
melynek ajtaja becsukódott mögötte, mint a
hogy a sir ajtaja bezárul a sírásók lába alatt.
Szüksége volt magányra, árnyékra és csöndre.
Gépiesen ment a kis parkig, mely legalább is
egy rnérföldnyire volt. A sűrű fasor és a mély
bozót magához vonzotta Fölment a keleti fa¬
sorban a domb tetejére s a nyugati fasorban
ment le. Megállott az út fordulóinál, hogy
nézze a zöld dombokat, a mint a síkság felé
hullámzanak és a ködszinű várost, a mely az
aczélszinű öböl partján terül el. Belemerítette
tekintetét a nagy templom udvaraiba és kert¬
jeibe. Sétált a déli terasszon, mely cseresznye¬
fákkal volt beültetve.
És a szeme eló táruló tájék helyett mindenütt
egy asszony képét látta, a ki a falhoz támasz¬
kodva á l l . . .
Aztán elhagyta a kis parkot. Nagyon fáradt
volt, vissza akart térni a városba, vissza akart
térni az Yseultre és végre-valahára kipihenni
odahaza, a kabinjában, azt a hosszas, nagyon
is gyászosan végződött utazást. Mégis valami
rejtelmes varázslat eltérítette utjából. Jobb felé
ment, a helyett, hogy balfelé ment volna. És
ismét a Gólyák dombjának lejtőjén találta ma¬
gát, alig száz lépésnyire a gyászba borult vil¬
lától . . .
Megállt. Visszafordult az útra. Egy kurumaja rohant arra, mire fölemelte a fejét. A sa¬
ját névét hallotta:
— Frangois, maga az ?
Vagy tiz kuruma szaladt sorban egymás¬
után, tele világos toilettekkel és orchideás
gomblyukú zsakettekkel. Az egész amerikai Nagaszaki együtt volt, élén Mrs. Hockleyvel.
Mrs. Hoc-kley szebb volt, mint valaha. Rózsa¬
szín hímzett mousselin ruhában volt — ez a

ruha ikertestvére volt annak a ruhának, melyet
Felze az imént Joriszaka Miczuko hcrczegnőn
látott.
Mrs. Hockley kurumája hirtelen megállott és
mögötte összetorlódva állottak meg az összes
többi kurumák is.
- Francois ! - - mondta Mrs. Hockley hat igazán visszajött? Örülök, hogy látom. Jöj¬
jön velünk, piknikre megyünk, egy nagyon szép
erdőbe, melyet Alghero herczeg ismer. Mont
megyünk Joriszaka marquiseért...
- Meg akar előbb hallgatni? — mondotta
FeJze.
Mrs. Hockley kilépett a kurumából. Felze
odalépett hozzá és minden bevezetés nélkül ezt
mondta neki;
- Most jövök a marquiselől. És értesítem
magát i s : a marquis tegnap elesett Csuszimánál.
- Oh! — kiáltott Mrs. Hockley.
Akkorát kiáltott, hogy az egész piknik-tár¬
saság egyszeriben kinn volt a kurumákból és
értesülve a dologról mindenféle nyelveken
kezdett sopánkodni.
- Pauvre, pauvre, pauvru putitc chérie ! . . .
Miczuko darling! what a phity ! . . . 0 povere !
- Azt hiszem, azonnal oda kell menni vi¬
gasztalni őt — mondta Mrs. Hockley. - - Me¬
gyek i* cs magammal viszem Alghero hercze¬
get, a ki nagyon bizalmas viszonyban van a
marquisezel. Mindjárt visszajövök a többiekhez.
Elszántan ment a kapuhoz. Zörgdett. De mobt
az egyszer a kapunyitó ne-szan nem nyitott
ajtót és nem vetette magát földre a látogató
előtt. Mrs. Hockley má.-odszor is zörgetett, két
öklével rángatta a kopogtatót. A zár azonban
nem engedett.
Mrs. Hockley csalódottan ment vissza a kurumákhoz és tanúságul hívta a társaságot.
- Hihetetlen, hogy ebben a házban senki
se hall és nem felel. A marquise bizonyára
nem tud róla. Mert neki kedves és vigasztaló
volna, ha ebben a pillanatban körülötte vol¬
nának barátai. Azon gondolkodom, hogy le¬
hetne egy izenetet hozzájuttatni.
- Hasztalan - - mondta Felze. - - Nézze!
A kapu, melyen most nem kopogtatott senki,
kinyílt. És különös menet jött ki belőle.
Szolgák, cselédleányok, valamennyien itti
öltözőiben, valamennyien telerakva azokkal a
jól összehajtogatott csinos csomagokkal, azok¬
kal a szépen gyalult csinos faládikákkal, azok¬
kal a helyes papírzacskókkal, melyek a régi
Nippon nemzeti podgyászai, apró lépésekkel
mentek, egymás nyomába tipegve, a nyugati
ösvény felé, a mely a Nagaszakiból Modzsiba,
Kiotóba és Tokióba vezető vasút állomása felé
visz.
A szolgák és cselédleányok mögött, más
szolgáktól és cselédleányoktól követve egy ku¬
ruma jött ki a kapun és arra az útra tért, mely
az állomás felé visz... Két ember húzta a kurumát. . . Úri kuruma volt, nagyon elegáns...
Párnáin egy fehér alak ü l t . . .
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Egy fehér alak. Gyászoló nő, a régi divat
szerint öltözve, szegély nélküli egybeszabott
szövetben, a hogy a szabályok az özvegy öltö¬
zékét előírják. Egy nő, a ki mereven és hiera¬
tikusán ment, fejét egyenesen tartva, merev
szemmel, — egy nő: Joriszaka marquise.
Elment mellettük. Elment Alghero herczeg
mellett, tekintetet se vetve rá. Elment, Mrs.
Hockley mellett, nem szólt egy szót se. És el¬
ment Jean-Fran^ois Felze mellett...
Eltávolodott az ösvényen, lassan, folyton
körülvéve kíséretétől...
Jean-Fran9ois Felze megállította a legutolsó
szolgát és megkérdezte japánu1.
— Joriszaka Miczuko marquise — felelt a
férfi. — Joriszaka kosaku fudzsin. A férje teg¬
nap elesett a csatában. Kiotóba megy, hogy a
dajmió lányok buddhista kolostorában éljen,
hogy vezekeljen és ott haljon meg becsülettel.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Álomország. Herczeg Ferencz' új regénye is,
mint minden újabb munkája, a mellett szól, hogy
a romantika, mely régebben csak időnként kiüt¬
köző elem volt nála, most, a teljes érettség idején,
egészen hatalmába kerítette az irót. Eendkivüli,
a normális, mindennapi életviszonyokon kívül és
felettük álló emberek, rendkívüli és korlátokat ledöntő szenvedélyek adják a történetét ennek a
regénynek. Tulajdonkópen csak két szereplője van :
egy asszony meg egy férfi. Az asszony merész,
sőt vakmerő, a társadalmi szabályokkal és elő¬
ítéletekkel fölényesen bánó nő, a kit független
szelleme magasan fölébe emel a hétköznapiságon
s a kinek rejtelmes asszonyi lelke mély titkokat
és hatalmas asszonyi erőket rejteget. A férfi az
erő és hatalom embere, amerikai pénzkirály, ural¬
kodó, napóleoni energia, a ki a nőknél is meg¬
szokta a föltétlen meghódolást pénze, hatalma és
zsarnoki akarata előtt Ez a két ember nem is¬
meretlen Herczeg Ferencz egyéb műveiből: az
ilyen típusok mindig érdekelték, leginkább azok¬
nak a szélesebb k3rü lehetőségeknek révén, me¬
lyeket az író fantáziájának nyújtanak. A két em¬
ber összekerüléséből, mely a végzetszerűség biz¬
tosságával megy végbe, erős, forró, minduntalan a
fantasztikus felé hajló cselekvény fejlődik. Herczeg
irói művészete teljesen öntudatos, önmagában a

Új könyvek.
Álomország. Eegény, irta Herczeg Ferencz. Bu¬
dapest, Singer és Wolfner. Ara 3 korona 50 fillér.
Kármán József. Irta Pintér Jenő. Budapest,
Stephaneum.
A királyi trón betöltésének módja Magyai-nrszágon. Irta Bálint Ernő. Budapest, Pallas rész¬
vény-társaság.

maga eszközeiben mindig biztos, régi ereje: az
érdeklődós felkeltése és ébren tartása egy pilla¬
natra sem lankad. Különös színes erővel van benne
megírva a görögországi környezet, melybe szerep¬
lőit juttatja.
Kármán Józsefről, a Fanni hagyományai szer¬
zőjéről egy kis füzetet adott ki dr. Pintér Jenő,
kinek nevét nagyarányú irodalomtörténeti kézi¬
könyve és egyéb munkái alapján jól ismerik az
irodalomtörténet iránt érdeklődők. Mostani kis ér¬
tekezésének nem az a czélja, hogy akár új ada¬
tokkal, akár új megvilágító szempontokkal járul¬
jon a Kármánról szóló elég bő irodalomhoz, csak
összefoglalását akarja adni mindannak, a mit a
kutatás e tárgyban elért és jellemezni kívánja az
irót és műveit. Az értekezés ennek megfelelően
nagyon világosan, tárgyilagosan, a jellemző és fon¬
tos dolgoknak keik) kiemelésével adja elő a Kármánra és pályájára vonatkozó tudnivalókat.
A királyi trón betöltésének módja Magyar¬
országon. Bálint Ernő értekezése e tárgyról, mely
most jelent meg egy kis füzetben, bevezetésében
az állam mivoltának meghatározásából indul ki,
aztán történetileg fejti ki a trónbetöltés módját a
magyar történet különböző korszakaiban, egész a
pragmatica sanetióig, a ma érvényes állapotokig.
A magyar közjogi irodalom figyelmes számbavéte¬
lével irt füzet, ha nem állapít is meg valami új,
a tudományban még eddig föl nem merült dol¬
gokat, egészben véve tanulságosan világítja meg
az alapvető fontosságú kérdést.
A «Jó pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek Elek
képes gyermeklapja legújabb, augusztus 25-iki szá¬
mába Ábrányi Emil és Endrődi Sándor irtak ver¬
set, Zsoldos László színdarabot, Sebők Zsigmond
folytatja Dörmőgő Dömölör lakodalmának leírását,
Fuchs Jenő dr. a stockholmi Olimpiádon kard¬
vívásban aratott győzelméről ir érdekes sportczikket, a világ legszebb meséi rovatában egy bá¬
jos angol mesét találunk, Elek nagyapó népszerűvé
vált Rókáné-meséiből ad egy újat, Jenő bácsi Má¬
jusi úrfi kalandjainak sorát folytatja pattogó ver¬
sekben, Zsiga bácsi kedves mókát mond el. Szemo-e György regénye, a kis krónika rovat aktua¬
litásai, a rejtvények, szerkesztői üzenetek egészítik
ki a szám gazdag tartalmát. A «Jó Pajtásn-i a
Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyed¬
évre 2 korona 50 fillér, félévre 5 korona, egész
évre 10 korona, egyes szám ára 20 fillér. Mutat¬
ványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal. (IV.
kér. Egyetem-utcza 4.)

HALÁLOZÁSOK.

szül. Manó Amália, 76 éves korában Budapesten. —
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Köpösdi TOLVAY LAJOSNÉ, szül. Klinkárt Kornélia,

59-ik évfolyama.

bála, 77 éves korában Foton.

korában Gyöngyösön. - - THDRNEB NÁNDOB, a her-

czegprimási uradalmak nyűg. jószágfelügyelője, 78
éves korában Érsekújváron.
Kakasdi HAJÓS
MIHÁLY, királyi tanácsos, ügyvéd, 75 éves korában
Alsólendván. - - WIMMEBTH KÁROLY gyógyszerész,
70 éves korában Budapesten. LENKEI LAJOS

nyűg. államvasuti főmérnök, 70 éves korában Buda¬
pesten. — Badnóti SZÁNTÓ KÁEOLY, Alsófejér vár¬

megye törvényhatósági bizottságának tagja, C9 éves
korában

Megykeróken.

— Idősb BÁNYÁSY BÉLA

vendéglős, 64 éves korában Trencsénben. — Mrazlini KRISANICH ANDOR nyűg. honvédezredes, a kato¬

nai érdemkereszt tulajdonosa,
Kaposváron.

63 éves korában

TÖRZS ADOLF, a «Neues

Journal * volt kiadóhivatali

Pester

tisztviselője, 60 éves

korában Budapesten. - - FEICHTIKOBR GYŐZŐ nyűg.

főreáliskolai rendes tanár, 54 éves korában Vihnyén. - - VICZIÁN ALBERT nyűg. honvédhuszár kapi¬

tány, 42 éves korában Tápiószelén. — Dr. LOVÁSZY
ANDOR zentai ügyvéd és volt orsz. képviselő,
Lovászy Márton képviselő testvére, Zentán.
Léczfalvy GYÁRFÁS LÁSZLÓ, a kolozsvári táblai kerü¬
let volt főügyésze, Kolozsvárt. KANYÓ KÁLMÁN

adóhivatali tiszt, 29 éves korában Budapesten. THÜRÁNSZKY BÉLUSKA, Thuránszky Zsigmond és neje,

szül. Szép Juliánná négy évesfia,Kassán. — TRÖSTER BÉLA, Tröster József és neje, szül. Zima Irma
három éves fia, Budapesten.

LOSSONCZY ANTALNÉ, szül. nemesmiliticsi Kuluncsics
dr. SCHREITER GYÜLÁNÉ, szül. Benigny Vilma, 54
éves korában Lőcsén. — BOLVÁBY GÉZÁMÉ, szül.

szül. Török

Paulina,

kének leánya, Almádiban. — Özv. BEBNOLÁK JÁNOSNÉ,

szül. Walter Karolin, 69 éves korában Csillaghe¬
gyen. — Özv. MANDÁK PÁLNÉ, szül. Benkovics Bor-

évenként több mint 13O íven s több mint

Gaál Ilona, 38 éves korában Budapesten. - - Szö- másfél ezer képpel, legjelesebb hazai íróink
vényi Lux IRMA állami iskolai tanítónő, 30 éves és művészeink közreműködésével jelen meg.
korában Zentán.
A « V a s á r n a p i Újság» színes képmel¬

EGYVELEG.

lékleteket is ad, több színben művészileg ki¬
vitt képeket.
A iVasárnapi Új sági negyedévre 5 korona, fél
évre 10 korona.
A t Vasárnapi Újság* a •Világkrónikáival
negyedévre 6 korona, félévre 12 korona.
Az előfizetések a (Vasárnapi Újság• kiadó¬
hivatalába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám
küldendők.

* A műselyem gyártása kezd veszedelmes ellen¬
felévé válni a természetes selyemgyártásnak : az
európai műselyemgyárak évenkint 6 millió kilót
termelnek.

2811. számú feladvány Jespersen F., Svendborg.

.SAKKJÁTÉK.
SÖTÉT.
fc

A család öröme egy elsőrendű zongora, melyet
bármilyen kivitelben, kényelmes fizetési feltételek mel¬
lett szállít a hírneves Farkasházi és Biró czég, 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-ntcza 1.

Y§s

Helyesen f e j t e t t i k meg t Merényi Lajoa. — GeiBt
József és Stark Vilmos. — A tliudapeiti Sakk-kört. —
A t Budapesti 111. kér. Sakk-kört. — Lndányi Antal. Wyschogrod P&L — Beér Mór. — Gottléb István (Budapett).
Németh Péter (Ctongor). — Kintzig ílóbert (Fokért). —
Miiller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipótvár). — Szabó János (Bákony-Stentldszló). — A tGySri
Sakk-kört. —- Székely Jenő. — Mészey József (GySr). —
A •Zborói Tartatkor*. — A tKaloctai Katholikui Köri. —
Veöreös Miklós (Zirci). — Ifj. Hubay Bertalan (Bodidtujlak). — A •Dunaföldvári Egyentöugi kört (Dunaföldvár).
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István (Hajdúhadháza). — A •LriMczi Oazdaiági Kaszinó* ILeibicz). —
Lustyik János és Szivák János (Alberti-Irta). — iCtengeri
Castinót (Ctenger). — Király Mihály (Zenta). — Kunz
Rezső (Temetrikdt). — Budai Sakkotó Tártatag (Budapert). —
Patkó Imre (Talpat).

Előfizetési föltételeink :

•fr Halotthamvasztás villamossággal. A villa¬
mos kivégzés után most a villamos halotthamvasztást hozzák be Amerikában. Kaliforniában
használták először a villamos áramot halottak
hamvasztására, Oakland városban már három ilyen
hamvasztó kemencze is működik. Állítólag sokkal
jobban és olcsóbban hamvasztanak ezek, mint az
eddig szokásban levő kemenczék, de drágábban is
dolgoznak. Egy-egy holttest elhamvasztása 260 ko¬
ronába kerül.

Szerkesztői üzenetek.
Előfizetőfia.A kérdezett iró még él és Londonban
lakik.
A tavaszi kabát. Verve nélkül, köznapi módon van
megírva, niiu-s benne igazi irói szellem.
Vallomás. Nagyon is naiv dolog, a mi még ki¬
rívóbbá válik a formátlan forma által.
János űr, a segédjegyző. A téma magában sem
elég érdekes és nincs úgy megfogva, hogy ezáltal ér¬
dekessé váljék.
A czipők. A novella nem mond semmi érdekeset;
az alapötletéből lehetne valamit csinálni, de iró kel¬
lene hozzá. .
Gzéltalan élet terczinái stb. Jó sorok s néha jó
strófák között sok zavarosság, — dadogás ott, a hol
tisztán, biztosan kellene szólni. Ha ezektől a bajoktól
szabadulni tud, akkor majd komolyabban lehet be¬
szélni a dologról.
.
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Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad.

Poud

Szabolcs munkapárti elnök felesége, Esztáron. Ozv. dr. FABKAS KÁLMÁNNÉ,

A {Vasárnapi Ujság» a legrégibb magyar

Anna, 56 éves korában Marienbádban. - - Özv. szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap,

GYÜK ILONA, 83 éves korában Zalaegerszegen. SZÚNYOGÉ SZABOLCSNÉ, szül. Beöthy Márta, Szunyogh

néhai Török Pálnak, a református egyház püspö¬

- - VLASSEK EDÉNÉ,

61 éves korában Máramarosszigeten. - - Losonczi

Elhunytak a közelebbi napokban : BALTÁS FEBENCZ

Gyöngyös város nyűg. főjegyzője, 48-as honvéd, a
koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, 83 éves
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Megóvja a női arczbőrt az ártal¬
mas napsugaraktól. Az arcz nem
izzad, nem fényes, hanem előke¬
lőén mattá lesz. A világ legjobb
pondere. Ara 3'— és 5-— korona.

A 2808. számú föladvány megfejtése Galitzky Vilmostól.
Világos.
Sötét.
\. Fe3—g5 ... h6xg5
2. Kh5—g4! stb.
b
1. _ .
Ke4—fő
2. VblxdS t stb.

Világos. a. Sutét.
1. . . .
Ket-f3
2. Ybl—íl f stb.

A t Vasárnapi Ujsági 30-ik számában megjelent
képtalány megfejtése: Az ördög, ha halni készül,
jó útra tér.
Felelős szerkesztő: noitsy
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Várme^ye-n. II.
Kiadó-hivatal : Budapest, IV., Egyetem-utcza 4.

Menyasszonyi ruha-selyem

minden színben, méterenként l K 35 1-tól feljebb. Bér- él
vámmentve « megrendelőhöz szállítva. Gazdag mintagyüjteményt postafordultával küld

H E N N E B E R G selyemgyáros Zürich.

OJMMIBflRKOT
hord minden

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

I l U i Felső Kereskedelmi Iskola Pozsonyban.

Kérjenek mintát a ml újdonságainkból fekete,
fehér, vagy színesben: Taffetas, Changeants,
Faponnés, Crépe de Chlne, Ouchesse, fccossais,
Eolienne, Mousseline 120-cm. széles, méterje
K. 1.20-tól kezdve, Bársony és PlUs ruháknak,
és blúzoknak stb., valamint blúzok és ruhák |
valódi svajczi hímzéssel batiaV -gyapjú,
•vászon, és selyemben.
Hí csakis kezeskedett szolid selyemszövetet árulunk, httzvetlenUI magánvevöknek, postaköltség,
-«s vám-mentesen a lakásba. — (Dupla levélbélyeg.)

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

kiváló bőr- és
lithiumos
gyógyforrás
vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és
lélegzés! szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz.
Kapható isványvlzkereskedésekben és
QPUIIITCC ÁPDQT S»inye-LipóciiSalvatorforrÍ5-válU]«t,
BndaoasL
Ol/nULI t O MÜUO l
Budapest, V..
V., Rudolf-rakoart
Rudolf-rakpart 8.
gyógyszertárakban.

Schweizer és Társa, Luzern U23 (Svajcz)

Érettlégi vizsgálat. AllásközvéTtéT^^IntérnátúT
Értesítőt kívánatra küld
u IGAZGATÓSÁG.

Selyemszövet-kivitel — Kir. üdv. szállítok.

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

Elsőrendű Z O N G O R Á K

minden kivitelben, ujak és használtak
FARKASfiAZI ÉS BÍRÓ
zongoratermeiben, Budapest, V., Váci-körűt 12
Olcsó árak. Kényelmes fizetési feltételek, tianjoUi, javitii

\^/

POLGÁRI KONYHAKÉSZLET

\-S

tiszta alumíniumból, 6 személyre, mely 25 darab praktikus
-•-tárgyakból áll, minden háztartásban nélkülözhetetlen. H h

PALM4

Ara komplett 4 O korona.

Csak K 1-80 az nj amerikai MIGNON FOTOORAFÁLÓOEP

Ifazékldcm Ilálias12om \ ln
| Ifedö llirm
12 . l i 14 i l onielcttsülü
U • l i l(í • 1 le serpenyő'
20
10 • t • IS • l ff.ín l-J cm I pecsenyesütő
H . i > áil • il • U » IttfncMUÜfíia.

Elegáns és crecziz kivitelű, ngy uta¬
zásra mintkiiándulásra alkalmas, ixi
cm. nagy, teljes felszereléssel. Minta
kép és oktatás, mely után minden
kezdő n inden előkéezoltspg nélkül fény¬
képezni és a képeket elkészíteni tudja.
Utánvét mellett csak 1-sO K-ért kap¬
ható Lcop. Srharhter, Wien 8l2. XVI 2.
——— LerchenfeUlertíürtfl 5.

SZIVATTYÚT, Intézeti fehérneműket
FECSKENDŐT

mielőtt
ajánlatot
nem kér a

Központi Szivattyú- és Gépforgalmi Vállalattól
Bpest, VI., Teréz-körút 50. (Gyár-n. 25.) Telefon 47-52.
Elsőrangú honi gyártmány. - - Olcsó árak.
* Bpettl Szivattyú- i t Sépjyár R.-T. gyártmányainak főelárusitdtelepe

(leánykák és fiuk részére) előírás szerinti kivitélben, >rendelésszerüen" elkészítve szállít a

Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 8 8 .
•
Árjegyzék ing-yen és bérmentv31
H
Külön szétküldés! osztály : szepesség-i vászon,
asztalnemük, ágytól! és ágyneműk részére.
•
Paplan- és matráczgyártás.
f
Ország-os háziipari kiállításon aranyéremmel kitüntetve

ALTENBERGER

Cement-fedőcserép-gyártó gépek,
Beton-ürtömb-gyártó gépet,
Cement-falazótégla-gyártó gépek,
csatornázási alapcsövek.
Formák: betonoszlopok stb. gyártá¬
sára. Kotorok. — Henyerművek.
líeloiikeverőgépek. — Czementlapsajtolók.

valódi

KAUCSUK-CIPŐSAROK

DOBOZA,

MINŐSÉGE:

llcas.iirő

Hozzá állvány keményfából darabja 6 korona
Nagy konyhakészlet, TT c n
neaíz mi L II.ábra szerint •"• " "
Urasági konyhakészlet XT l n n
különösen nehéz min. III. •**• -LvV/
Tiszta alumínium
Fazék
Tiszta alumínium
Lábm«.

Tiszta alumínium
Toj&Bsntő.

Tiszta alumínium
fedő.

Vi liter
K l -20
•A liter
K l -50
1 liter
K l-80
IVt liter
K 2-20
2 liter K3-—

12 cm
14 cm
16 cm
18 cm

12 cm ....
14 cm
16 cm
18cm„_

ARANY

Dr. GASPABY & Gomp. gépgyára
Markranstádt, Leipzíy mellett.

l liter
!«/« liter
2Vi liter
SVí liter
5 liter

Kérjük gyárunkat meglátogatni. 228. számú árjepyzék ingyen.

RUHAFESTO-, VEGYTISZTITO- ÉS G02MOSÓ-GYÁR
GYÁSZESETBEN RUHÁKAT 3 NAP ALATT LEG¬
SZEBBEN FEST FEKETÉRE. • ALAPÍTVA 1810

1 atnyomós'ita
l merő
l habverő
Iciiromnyomú

Lohr Mária, (Kronfusz)
Gyár éa főúriét:
VIII.,BarOSS-U.85.

A Í*TÍTO« «!««*• legrégibb
•**• c»lpketÍMtitó,vegyti»«titó
é . kelmefestő gyári inteiete.

K l -70
_ K 2-20
K 2'70
K 3-60
K 4-50

Alumínium-társaság
Wien, l., Kárntnerstr. 28.

K --90
K l -20
K l-50
. „ K 1-80

K — 65
K —'80
K l'—
K 1-20

NAGY KÉPES ÁBIEGYZÉK:
I.
II.
III.
IV.

oszt.
otzt.
oszt.
oszt.

Háztartási cikkek.
Asztalkészlet, evőeszközök.
Utazási és turistacikkek. •
Ajándéktárgyak ét újdonságok.
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Ékszer. Ezüst. Óra.
Iparművészeti tárgyak, egyházi szerek gyári áron

HANGJEGYKÖLCSONZÖ

tnk béczptnz vagy angol rendszerű részletfizetésre ÍB

c á ésklr

' "

Legdivatosabb karperec
órával.
14 kuitoi anny _
110 K
14
.
, bötioiJjaL- i8 «
Kiflit bümzijjai
L" _ 16 •
AeréJ

SÁRGA JÁNOS

év eré

"

""

mnötvösnél
Budapest, IV., Kloy6-tér 5. Kolozsvár, Mátyás király-tér 13. l
L e g s z e b b k i v i t e l ű o/fihtev:" ev/kozck g r a m m j a munkával együtt 11 f . J
domborművű iBelif) evőeszközök 12 .111., bálán, pecsenyéi., tíszlAn Illák ,
1 3 f., talczák, szelénértk, keo; érkomrak, 14 f., k»vés, uá« «erwek, Jonj
tilozák, (laborettek. KjiinjaicüillTBnjok. csoportos tálak, )aidmier«k 16 f.
szabid meglrkintés véielkényszer nélkül. Szabott gyári áruk. Képes
4r|Pí\zfk \ff\m ts. (writienUe. Vidskrp válastOknl készségei lnldök. j
ndv. szállító

Tessék tájékoztatót kérni.

ORSZÁGOS

Kölcsönöz
vidékre is.

INTÉZET

Budapest, IV., S ü t ő - u t c z a 6. ™-elrt_
••" A zenemüveket házhoz szállítjuk. ~»a

Nagy választék
bel- és kiilfJdi

papirkárpiiolibol

Kizárólag elsőrangú készitmértyű ::

Mini us Jakab

Vadászfegyverek.

tapéta raktáraiban

Budapest, lákoczi-uf 6.
a Bazár-utvarban.
l kg. szürke fosztod ágytnll 2'80 K, jobb 3-50. félszürke jó
-T50, s/ép 5 50. finom fehér G'JO. jobb 7.30 hófehér 8 50, hófehér
linóin 9'50 K. -Tisza gyöngye*
snját különlegességünk,
legkiválóbb ágyloll lO'.V) és II M K. P e h e l y hófehér, minőség
szerint 9'—, 10'—, 11'—. 12'—. 13'50, 14 50 K kg.-k*ént. — Kész
ágrynemü: l párna 811X58 cm. linóm angintokl>an. jól meg¬
töltve .VIB. 6'07, 7'57 K. l clunyha 160X1 tG cm. 10'20. 11 '.!.">.
1H."> K. Két 5/emélyes clunyha 200X140 cm. 12'70,14 63,17'38 K.
Készlet tetszés szerinti méretekben és minőségben.Nagy raktár :
kész alsólepedők, pnplanlepedök. kész párnahajak és hímzett
női ingekben, valamint a világhírű szepességpi vászon és
asztalnemüekben. Paplan és matraczgyár. Szétküldés után¬
véttel. 13 koronától feljebb bérmcntve. Meg nem felelőt kicse¬
rélünk, vagy a pénzt visszaadjuk. — Kérje nagy képes
árje^yiékünket ingyen és bérmentve.
f
Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 9O. szám.

UTAZÓ KÖZÖNSÉG FIGYELMÉBE l
Ha jó és megbízható kupé-böröndót óhajt beszerezni, ne
fogadjon el mást. mint az itteni ábrán jelzett 8 préselt
" ^
b ő r s a r o k k a l el látóttat. Kapható kiváló mi¬
nőségben és gyári áron

PAPEK JÓZSEF
cs. éa k'r. üdv. szállító
böröndös éafinombőr¬
ara gvártó Bpest,
VII., Rákóczi út 11
Árjegyzék bérmentve.

ANYÁK!

REVOLVEREK
Flóbertek

\

kényelmes havi

részletfizetésre

bőrbütoripar
Bőrhtor
szakműhelyek

kaphatók

BUDAPEST.

KENDI ANTAL
•

•

• Telefon 65-39.

DÚS KEBEL ELNYERÉSÉRE,
A szép mell elnyerésének művészets már
nem titok többé a nők előtt, mióta e. P l l n l e i
O r i e n t a l e s (keleti pilulák) pompás tulajdonságai ismertekké lettek. — Ezen pilulák tényleg
képesek a mellet fejleszteni, megerősíteni és
ujjaalkotni és a nyak, valamint a vállek
csontkiugrásait eltüntetni, amennyiben az
egész mellnek kecses teltséget kölcsönöz¬
nek a derék szélessé tétele nélkül.
A Pilnles O r i e n t a l e s főképpen ke¬
leti növénykivonatokból áll, tehát teljesen
arzeniknm m e n t e s e k s az egészség¬
hez is hozzájárni. Nem szabad ennek
hatását más, hasonló készítményekével,
a belső vagy külső használatban össze¬
hasonlítani. 20 éven felüti eredmény igazolja a Pilnles
Orientales hirét és bebizonyította, hogy ez ügy asszonyok,
mint a fiatal leányok részére az egyedüli megbízható szer
domború és erős mell elnyerésére.
Könnyű diszkrét kezelés. - Állandó eredmény körülbelül
két hónap után.
J. Eatie, Pharmaoien, 5 Passage verdean. P iris. Egy doboz
" P l l n l e s Orientalesa bérmentve és diszkréten kapható
6 korona 4S fillérnek postautalványon való beküldése elle¬
nében a főraktárosnál: Török József, Budapest. VI.. Királyutcza 12. sz. és Pharmazeutische Agentur, Wien, XII. Bez.,
Teichackergasse 5. (Utánvéttel K 6-75.)
Lapunk minden olvasónőjének ajánljuk Török úrtól a
nagyon értékes <A kebel plasztikus szépségéről! szóló lüzetecskét bérmentesen kérni, melyet ingyen küld.

Budapest, IV. kér.
Seramelweft-u. 7. HZ.

? l Szíveskedjék fegyver-1
• árjegyzékünket kérni. •

Kilenczlövetü.
7 65 mm. kaliberű.
Az e g y e d ü l i pisztoly a világ'piaozon, amelynek csöve
lövés közben épp olyan erősen és megbízhatóan van elzárva,
mint a legújabb katouapuskáké, tehát a lövőnek

a legnagyobb biztonságot
és a legkitűnőbb lövési eredményt nyújtja é.s e mellett
kényelmesen zsebben'hordható. H á r o m s z o r o s biztosi t ója
van legtökéletesebb kivitelben. Félkézzel kényelmesen fel¬
húzható és bármikor leereszthető kakasa.
Minden részében teljesen kícserélhetően gépmunkával készíti a-

Óvjátok gyermekeitéket hátgerincz@
elgörbüléstól.
D

Nincsen többé elgörbült test!

MABYARHON EL8Ó. LE6NABYOBB E8 LESJOBB HÍRNEVŰ ORAOZLETE.

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

Itapütatolf

Fegyver- és Gépgyár R.-T.
Budapesten.
Kapható a bel- és külföld minden jobb fegyverkereskedésében.
Különféle nyelvű leirás díjmentesen leodelkezésre áll.

Kocsiárucsarnok
Füzőhasználat előtt
Füzőhasználat után.
Hukötők, gummihariinyák, mellfűzók mérték szerint készíttetnek.
Hölgyeknek szakavatott női kiszolgálás,
•értékelt árak I Kifogástalan technikai kivitel jótállás mellett I
Legújabb képes jubileumi árjegyzéket ingyen és bérmentve küld:
K E L E T I J . testegyenesitő gépek gyára
Budapest, IV. kerUlet, Koronaherczeg-utcza 17/K. sz.
Alapitatott 1878.
Telefon 13-76.

Angol b őrbutor, EbédlőBzékek, irodai karos¬
székek szakszerű gyár¬
tása. K ü l ö n osztály
hasznait börbutor mo¬
dernizálására, felfrissitéiére éa festésére.
Székátalakltások.

Nyaralóknak és falun lakóknak
nélkülözhetetlen.

Az önműködő

-PISZTOLY

Budapest, IX., Köztelek-utcza 4.

MARGITCRÉME
Margit-szappan

100 gyertyafény erős, óránkénti világításra 3—5 fil¬
lérbe kerül,ninc8 kanócza, bárhova vihetőfisemmi
körülmények között fel nem robbanhat.

a szakértők
zsebpisztolya!
Irodák: V., BÁLVÁNY-UTCA 18.
Üzlet: V I . , ANDRÁSSY-UT 1 . SZ.
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WIKTORIM ÉSTÁRSA Bpest,
VIII.,

Rozsnyay
Mátyás

70 fillér.

Margit-pouder
1 K 20 fill.

a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az
egész világon el van terjedve. Páratlan hatása
szerencsés összeállításában rejlik, a bőr azon¬
nal felveszi és kiváló hatása már pár óra le¬
folyása alatt észlelhető. Mivel a Margit-crémel
utánozzák és hamisítják, tessék eredeti védjegy¬
gyei lezárt dobozt elfogadni, inert csak ilyen
készítményért vállal a készítő mindennemű
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsirtalan vegytiszta készítmény, a mely a kül¬
földön általános feltűnést keltett Ara l kor.

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

kernlet, Baross utcza 1. szám.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

chininczukorkája

fztelen
chininbó'l

Többszörösen
kitűnt.
1869-oen a magyar or¬
vosok ás természetvizs¬
gálók fiumei vándorgyül^sén negyven arany
pályadíjjal jutalmazva.

Láz ellen!
Nem keserű!!
Legjobb szer láz, váltó¬
láz, malária ellen, kü¬
lönösen gyermekeknek
a kik keserű chinin
bevenni nem képesek.
Valódi, ha minden egyes
piros csomagolópapiroson
lío/.siiyav Mátyás
névaláírása olvasható.

és legmodernebb

Rozsnyay Mátyás

fényképezőgépek
objektívek stb.

gyógyszertára

Arad, Szabadság-tér.

kényelmes
havi lefizetésre.

OR/K,EKSZEREK10-évijórállással

gyógyforrás

RÉSZLETFIZETÉSRE

— (Beregmegye.)

a gyomor, belek, lingybólyag B különösen a
légzőszervek hurutos bántalmainál igen j ó hatásn még akkor is, ha vérzések esete forog fenn.
Mjgrendelhető: EDESKUTY L.-nál Budapester
és a forrás kezelőségénél Munkácson.

irjigyzék birtniitv*. JavlUtek vontfiii Mzklrilt

Kivonatra kimerítő
fényképáfjegyzétt ingyen.

ELEK ÉS TÁRSA RXL
BUDAPEST.

IrodáK: V., Bálvány-utca 18. Üzlet: VI., Andrássy-ut 1.

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen.

l Kizárólag elsőrangú készítmények.

Pérfi-fehéfnemueli:
kényelmes havi lefizetésre.
Szíveskedjék képes fehér¬
nemű árjegyzéket kérni.

Elek és Társa R.-T.
Budűpest B^UTTŰSassa & £
Kívánatra a portóköltség viselése ellenében megtekintésre is szállítunk.

HIRSCH és FRANK
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat
BUDAPEST, VI. KERÜLET, ARÉNA-UT 127. SZÁM.
Külön osxtily

téglagyári gépek.
GYÁRT: falitégla és oserépsaj tokát, téglagyártó és agyagmegmunkáló
gépeket legújabb és legjobban bevált serkeietekben.
:: ::
El vállalj sí anyagviis*
(álatok kivitelét és

teljes

téglagyári telepek
létesítését.
Tervek é»költ»ir'«t«««k
dljtalannl.
ELSŐRANGÚ
= RE F ERÉN CZIAK.
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TUDJA

azt manapság mindenki, hogy a
legrégibb időtől származó viszketegségi bőrbajok és izzadás
ellen csak az: «Erényi Ich¬
thyol Salyeil» bizonyult tel¬
jesen megbízhatónak. Ki tudja,

HOGY

-Ön
puderozza
magát?
- Igen!

50

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

KÖZTÜNK

DIANA
PÚDERT,

1 9 1 2 . 5 9 . ÉVFOLYAM.

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

VA BI¬

ta Magyarországon is

hán v viszketegségesember hasz¬
nálná szívesen az «Erényi
Ichthyol Salycil»-t, ha bir¬
tokában lenne ennek a hirde¬
tésnek ;
fillérért árusítják a híres

8ZAM

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

IGAZA?

35. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda : IV. Vánnegye-utcza 11.
Kiadóhivatal :
IV. Bgjetem-utcza 4.

Egyes szám
ára 40 fillér.

SZERKESZTŐ

H OITSY P A L.
Előfizetési {Egészévre _ _ 2O korona.
Félévre
1O korona
leltételek:
Negyedévre
_ 5 korona.

BUDAPEST, SZEPTEMBER
A i Vi/djifcrúiiikiii-val
negyedévenként 1 koronával
több.

1.

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
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 MONDEGÉSZ

r.ap szívesen
egyesek,akik lábizzadásban,kéz- használok púdert, mert a
illatú
IlMllftT" a
izzadásban, hónaljizzadásban
púder
jak azt is, hogy a leghevesebb
szenvedtek és mit sem tettek
fogfájást is megszünteti.
• púdere
ellene. Ma

HAR

«II/|A|» .

nii/1 nr • a z arc~> kéz- és honalj[lUUCl • i/zadást megszünteti

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

SEMMI

a legártalmatlanabb

[MlUtJ • púder

• >ii/|,vi . a szeplőkéspattanások
IM1UCI • láthatatlanok
MlíÍAI
['Hull

ÍV/1 a r c o n

gyöiwörüen
• tapad
• a z egész arcot előkelőén
-mattá teszi
. mintfinomhintőport, az
-egész világon használják

Postái) a legkisebb megrendelés 6 doboz
Diana-púder 3'- kor.-ért utánvétellel.

kötet köszönőlevél igazolja,
hogv munkás emberek, irodai
O*>

alkalmazottak, szellemileg még¬
erőltetett egyének, ügy napköz¬
ben, mint lefekvés 'előtt maszsziroztatják D i a n a - s ó s b o r szeszszel fáradt tagjaikat.
Kicsi, nagy férfi, nő,

PÁRTATUNDL
Béla

Magyarországi főraktáros:

sem bántja az emberiséget anynyira, mint a viszketegség, bőr¬
bántalom, kipállott testrész,
gyógyszerész
hónalj izzadás, lábizzadás és az
ezekhez hasonló borhibák. Ép¬ Budapest, Károly-körút 5.
pen ezért rendeljen egy nagy
Ugyanitt megrendelhető:
doboz eredeti: Erényi Ich¬
Diana-szappan,
thyol Salycil-t. Ara 3 K. DJana-krém,
kézápoló és szépitőszer
Főraktár: Diaiia-yyógysz.,
5 0 fillérért
Bpest, Károly-körűt 5.

Erényi

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

4 4 filléres üvegekben az
egész országban mindenütt kap¬
ható.

Vigyázzon jól a hamisítványokra.

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

Rónai faíi'ételA,

SAMASSA JÓZSEF E G R I BÍBOROS ÉRSEK T E M E T É S E . — A FŐPAPSÁG A KOPOKSÓ KÖRÜL.

