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

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

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

KÖZTÜNK 
egyesek,akik lábizzadásban,kéz-
izzadásban, hónaljizzadásban 
szenvedtek és mit sem tettek 
ellene. Ma 

- Ö n 
puderozza 
magát? 

- Igen! 
ta Magyarországon is 

50 
fillérért árusítják a híres 

DIANA 
PÚDERT, 

r.ap szívesen 
használok púdert, mert a 

KINEK 
van igaza? Annak-e, aki 44 fil¬ 
lérért vesz egy valódi Diana. 
sósborszeszt, vagy ki ugyan¬ 
ezen összegért vesz egy Diana-
sósborszesz utánzatot. 

V A BI¬ 

IlMllftT" illatú 

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

SEMMI 
sem bántja az emberiséget any-
nyira, mint a viszketegség, bőr¬ 
bántalom, kipállott testrész, 
hónalj izzadás, lábizzadás és az 
ezekhez hasonló borhibák. Ép¬ 
pen ezért rendeljen egy nagy 
doboz eredeti: Erényi Ich¬ 
thyol Salycil-t. Ara 3 K. 
Főraktár: Diaiia-yyógysz., 
Bpest, Károly-körűt 5. 

a 
púder 

• púdere 
. a legártalmatlanabb 
• púder 

«II/|A|» 
[MlUtJ 

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

• >ii/|,vi 
IM1UCI 

Ml í ÍAI ['Hull 

i/zadást megszünteti 
. a szeplőkéspattanások 
• láthatatlanok 

ÍV/1 a r c o n gyöiwörüen 
• tapad 
• a z egész arcot előkelőén 
-mattá teszi 
. mint finom hintőport, az 
-egész világon használják 

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

Magyarországi főraktáros: 

Erényi Béla 
gyógyszerész 

Budapest, Károly-körút 5. 

Ugyanitt megrendelhető: 
DJana-krém, Diana-szappan, 
kézápoló és szépitőszer 

50 fillérért 

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

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

DE MOND-
jak azt is, hogy a leghevesebb 
fogfájást is megszünteti. 

EGÉSZ 
kötet köszönőlevél igazolja, 
hogv munkás emberek, irodai 

O*> 

alkalmazottak, szellemileg még¬ 
erőltetett egyének, ügy napköz¬ 
ben, mint lefekvés 'előtt masz-
sziroztatják Diana-sósbor-
szeszszel fáradt tagjaikat. 
Kicsi, nagy férfi, nő, 

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

44 filléres üvegekben az 
egész országban mindenütt kap¬ 
ható. 
Vigyázzon jól a hamisítványokra. 

35. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) H 
SZERKESZTŐ 

OITSY P A L. BUDAPEST, SZEPTEMBER 1 . 

Szerkesztőségi iroda : IV. Vánnegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal : IV. Bgjetem-utcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
leltételek: 

{Egészévre _ _ 
Félévre 
Negyedévre _ 

2O korona. 
1O korona 

5 korona. 

A i Vi/djifcrúiiikiii-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. MÍIU." 
SAMASSA JÓZSEF EGRI BÍBOROS ÉRSEK TEMETÉSE. — A FŐPAPSÁG A KOPOKSÓ 

Rónai faíi'ételA, 

KÖRÜL. 
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Irta Szende-DárdayOlga 
Anyja nincs már egyedül, idegen befolyás alatt 

áll. Azután meg különben is, Eita kissé elmo¬ 
solyodott . . . anyja nem is értené meg az egész 
szomorú történet fejlődósét. Hisz oly ridegen 
szigorú nézetei vannak az ilyesmiben, hogy 
minden regényt, könyvet, melynek hősnője csak 
hajszálnyira tér le az egyenes útról, valóságos 
utálattal tett félre. Előtte nem szolgált ment¬ 
ségül sem a szenvedély hatalma, sem az érzés 
ereje, az érzékek jogát pedig egészen letagadta. 
Tőle származott a nevezetes mondás is: «Ha 
egy férfi merész egy nővel szemben, akkor 
mindig a nőt kell hibáztatni.* Eita szomorúan 
rázta meg fejét. Nem, anyja nem értette volna 
meg őt. Nem értette volna meg azt a különös 
igézetet, azt a szinte bénító varázst, melyet 
Zemszky reá gyakorolt. . . 

Eita csüggedten tette le a tollat kezéből. 
Ismét érezte, hogy egyedül van, egészen egye¬ 
d ü l . . . 

Bántotta és nyugtalanította az is, hogy 
Zemszkyről nem tudhatott meg semmit. A sza¬ 
natórium orvosa, ha megjelent, röglön úgy kö¬ 
rül volt véve paczienseitől, hogy Eita restéit 
annyi ember előtt kérdezősködni. Zemszky a 
szanatóriumban való tartózkodása alatt nem 
érintkezett senkivel. Természetesen ennélfogva 
az iránta való érdeklődés az első megdöbbenés 
után teljesen megszűnt. Nem beszélt róla senki. 

Eoppant hálás pillantást vetett tehát Frau 
Consul Hedersenre, midőn az egy nap, a dok¬ 
tor futólagos megjegyzésére, hogy délután Zü¬ 
richbe kell mennie, odaszólt neki: 

- Na doktor úr, talán hoz nekünk hirt a 
mi szerencsétlenül járt elegáns asztaltársunk¬ 
ról is. 

- Hogyne, hogyne, — felelte az orvos, -
úgyis dolgom van a professzor klinikáján. 

Eita izgatottan várta az estét. Alig várta a 
vacsora idejét, melyre Köhler doktornak meg 
kellett jelennie. Szórakozottan, nyugtalanul ka-
nalazgatta az izetlen tejbegrizt s folyton az 
ajtóra nézett. 

Végre megjelent Köhler doktor. Sietve, jobbra¬ 
balra köszöngetve ment keresztül az asztalsoro¬ 
kon és leült a helyére. Eita alig várta a vacsora 
végét. Tudta, hogy asztalbontás után a vendé¬ 
gek csoportokba verődve a ház előtti terraszon 
szoktak csevegni. Akkor könnyű lesz a doktor 
közelébe férkőzni. 

Még javában ropogtatták a desszert közt fel¬ 
szolgált diókat és manduláknt, midőn az egyik, 
az ablakhoz közel álló asztalról elhangzott a 
nyaralóhelyeken oly lesujtóan hangzó kis szó: 
«ősik! • 

És esett, tényleg esett. Lassan, egyformán, 
vigasztalhatlanul. . . Eita összeszorította a fo¬ 
gait. Esős időben mindenki az asztalnál ma¬ 
radt lefekvésig. Az úgynevezett olvasóterem 
kissé távol feküdt; úgy, hogy senkinek sem 
volt kedve elhagyni az éttermet, legfeljebb né¬ 
hányan körülálldogálták a zongorát, ha akadt 
valaki, a ki egy kicsit muzsikált. 

Eita már vagy tizedszer göngyölte öss/e asz¬ 
talkendőjét, midőn látta, hogy dr. Köhler fel¬ 
kel helyéről és asztaluk felé tart. 

Izgatottan figyelte az orvost. "Bizonyára hirt 
hoz Zemszkyről, — gondolta magában. — Ta¬ 
lán látta is. Talán beszélt vele. Talán izent is 
valamit? Csak olyat ne izenjen, a mi feltűnhet 
a többinek! — lélegzete elállt egy perczre. -
Nem, nem, ettől nem kell tartania, Zemszky 
gavallér ember . . . ügyelni fog arra, hogy neki 
kellemetlenséget ne csináljon. 

Dr. Köhler egyenesen Zavradil őrnagynak 
tartott. Általános főhajtással üdvözölte az asz¬ 
taltársaságot s elkezdte az őrnagynak azon 
inhaláeziós gépnek^a szerkezetét magyarázni, 
melyet Zürichből hozott ma számáía. 

Eita egyre várta, hogy talán a Frau consul 
Heddersen fog tudakozódni Zemszky után. De 
a, Frau consul borzasztó tört angolsággal azon 
vitatkozott mrs. Harperrel, hogy Németország 

humánus intézményei jobbak és;'nagyobbak-e 
Angolország hasonló intézményeinél. 

Dr. Köhler ép távozni akart, midőn Eita, 
összeszedve minden bátorságát, odaszólt neki: 

— És Zemszky úrról nem hozott semmi 
hirt? 

- Ejnye-ejnye, — bosszankodott a doktor,— 
tudtam, hogy még valamit akartam végezni Zü¬ 
richben. De a feljegyzéseimet a másik kabátom-
ban felejtettem s ha nincs feljegyezve minden 
teendőm, szentül elfelejtem! Persze, persze, 
X. professzor klinikájára is akartam menni . . . 
Igazán bosszant a dolog. No majd máskor. 

Dr. Köhler gyorsan elköszönt s Eila úgy 
érezte, mintha nagy űr támadna körülötte. 

Semmi hir. Megint csak a régi gyötrő nyug¬ 
talanság. 

Szinte jól esett neki, hogy Flóra néni más¬ 
nap felzavarta őt egy nagy újsággal. A plébá¬ 
nos irt Nagybüszkén jelentette, hogy a püspök 
értesítette őt, hogy az ardódi templomot szept. 
15-ikén szándékozik felszentelni. Gyurcsina 
plébános úr gyönyörű színekkel festette az ün¬ 
nepségeket, a melyek a püspök és a kegyes 
templompatróna tiszteletére készülőben van¬ 
nak. Bandérium, diadalív, a szomszéd helyisé¬ 
gek tűzoltósága teljes díszben való felvonulása. 
Fehérruhás leányok, mozsárdurrogás, népün¬ 
nep, stb. 

Flóra néni ragyogott a boldogságtól s rögtön 
hatalmas korrespondencziába fogta be Eitát. 
íratott haza a kulcsárnak meg a feleségének, 
hogy hozzák rendbe a kastély egy lakosztályát 
és a nagytermet. A jószágigazgatónak, hogy 
siessen személyzetet keríteni tartózkodásának 
idejére. A plébánosnak, ezer kérdés miatt. 
Bécsi elsőrangú divatczégnek, egy templom-
pátrónához illő fényes toilette rendelése miatt. 

Azután kiböngészték az útirányt. Igen meg¬ 
örült, hogy a párisi direkt expresszel már oly 
hamar Bécsben lehet. 

Eita kissé szorongva teljesítette az utasításo¬ 
kat. Nem merte megkérdezni nagynénjét, szán¬ 
dékozik-e Pesten tartózkodni. Ismerve őt, tudta 
jól, hogy ha épen roszkedvében találja, hát ak¬ 
kor csak azért is 'rövidre fogja szabni az ott-
időzést, vagy pedig egészen el is ejtené azt. 

Kérni sem merte reá, mert akkor az egész 
pesli tartózkodás alatt minden légyért és min¬ 
den porszemért felelőssé tenné. Várt hát csön¬ 
desen, hogy nagynénje mit fog határozni. 

- Kilencz óra 10 perczkor érkezünk meg 
reggel Bécsbe, — jelentette a Cursbuchban lett 
tüzetes tanulmányai eredményét. — Hálókocsit 
azt hiszem, előre kell rendelni, mert a vonat 
már Parisból jön. 

Flóra néni kihúzta kezéből a könyvet s 
mintegy felülvizsgálólag lapozott benne, pedig 
épenséggel semmit sem értett hozzá. 

- Igen. igen, helyes, várj csak, szeptember 
5-től 9-ig Bécsben leszünk, 9-ikén mehetünk 
Pestre s onnan 14-ikén Ardódra. Oda nappal 
kell érkeznünk az ünnepélyes fogadtatás miatt. 
Eitának megdobbant a szive örömében, a mint 
megtudta, hogy tényleg Pestre fog mehetni s 
viszontláthatja anyját. De azért igyekezett örö¬ 
mét palástolni. 

Elhatározta magában, hogy Flóra néninél 
való tartózkodásának csak érdekes és kellemes 
oldalait fogja anyjának elmesélni. Tartózkodni 
fog attóL hogy csak a legcsekélyebb gyanút is 
ébressze benne. Hadd gondolja szegény, hogy 
ő tökéletesen boldog és hogy gyöngyélete van 
nagylelkű nagynénjénél. 

A viszontlátás örömének gondolatát azonban 
erősen megzavarta azon aggodalom, hogy mi¬ 
ként fogja eltitkolni anyja előtt, hogy nincsen 
gyászruhája? HH az idő oly szép és nyáriasan 
forró maradna, mint eddig, akkor egész indo¬ 
koltak volnának eddig hordott fehér ruhái, me¬ 
lyekhez fekete kalapokat és écharpeokat hor¬ 
dott. De ha esős, lucskos, hideg idő támad, 
akkor? 

Minél jobban közeledett elutazásuk ideje, an¬ 
nál intenzivebb érdeklődéssel keresgélte ki a 
lapokban a meteorológiai ulőtudósításokat. 

Flóra nénit egészen elfoglalta a közelgő ün¬ 
nepség gondolata. 

Eita mosolyogva észlelte, hogy Flóra néni 
erősen gyakorolja a kegyesen leereszkedő, jó¬ 
ságos arczkifejezést. Eddig, ha kikocsiztak, 
Flóra néni sohasem ügyelt a mellettük elhala¬ 
dókra. Most már messziről észrevette á köze¬ 
ledőket. Nyugtalanul pislogva.leste, hogy váj¬ 
jon köszönnek-e, azután valami különösen ki¬ 
rálynőinek képzelt főhajtással viszonozta üdvöz¬ 
letüket. 

Ebédhez is most mindig kissé elkésve ment 
le. Eita kinyitotta előtte az ajtót. Flóra néni 
besuhogott s lassan lépdelve az asztalsorok 
között, kecsesen jobbra-balra köszöngetve he¬ 
lyére vonult. 

- Flóra néni gyakorolja magát, hogy mi¬ 
ként üdvözölje a hódoló tömeget, f- mosoly¬ 
gott Eita magában. 

Minthogy a legutolsó mérés is gyarapodást 
mutatott ki, - - az egész hatheti kúra három 
kiló nyolczvan dekát eredményezett, - - hát 
Denneburgné igen rózsás hangulatban készült 
az utazásra. 

Túláradó szivélyességgel búcsúzott a szana¬ 
tórium tulajdonosától s őt az állomásig kísérő 
egész asztaltársaságtól. Összeölelkezett a Frau 
consullal, — ki szinte boldog volt, mert nettó 
öt kilót fogyott, — és megbeszélte vele, hogy 
a következő évben ismét találkozni fognak a 
szanatóriumban. ljallwitznénak megígérte, hogy 
meglátogatja Berlinben, mrs. Harpernek, hogy 
meglátogatja Londonban, kis híjjá, hogy Zaw-
radil őrnagynak meg nem ígér e, hogy meg¬ 
látogatja Pzemyslben. Azután fiatalos rugé-
konysággal felkapaszkodott a kupéba s az abla¬ 
kon keresztül még mindenféle összefüggéstelen 
szívélyes dolgokat kiáltva ki az egybegyűlt kis 
társaságnak, észre sem vette a vonat indulásá¬ 
nak jelzését s egy hirtelen zökkenésnél meg¬ 
lehetősen kíméletlenül esett vissza a kocsi sze¬ 
rencsére jól párnázott ülésére. Máskor az ilyen 
esetért okvetlenül Eitát okolta volna, de ma 
oly jó kedve volt, hogy vígan habotázott 
ezen is. 

Kényelmesen befészkelte magát a párnás 
sarokülésbe s elkezdett diskurálni, diskurálni 
kifogyhatatlanul. Persze kizárólag saját magá¬ 
ról. A kúra eredményéről, a levegő befolyásá¬ 
ról az arczbőrére. a mely olyan lett. mint a 
bársony. Felhajtotta blúzának ujjait s Eitának 
meg kellett simogatnia sovány, puhahúsú kar¬ 
jait, melyek a lég- és napfürdők következtében 
különös világos mézeskalács szint kaptak. Az¬ 
után meg kellett bámulnia, hogy mily szűk 
lett a ruhájának az öve. Előbb mindig kinyílt 
a csatt, olyan bő volt, most pedig egy ujjat 
sem lehet belédugni. Eitának persze ujjait az 
öv és derék közé kellett dugni és meggyőződni 
a valóságról. Konstatálnia kellett még, hogy 
foghúsa is milyen rózsás lett s hogy a haja 
szárazabb és dúsabb. 

Azután atemplomszentelés ünnepélyességéire 
került a sor. Flóra néni nagy mosolyogva élé-
adott-egy titkot. Egy nagy meglepetést, melyet 
az ardóiak számára tartogat. Leküldte egy jó 
arczképét Pestre a hires K. üvegfestő czéghez 
s rendelt az oltárfülkébe két remek üvegabla¬ 
kot. Az egyiken a boldogult Willibald képe lesz 
az ő védszentjével, a másikon Flóra néni képe 
szinte a védszentjével. Azért is kell Pesten tar-
tózkodniok egy-két napig, hogy megnézhesse, 
mielőtt elküldik. 

Flóra néni mindezt úgy adta elő, mintha az 
a két üvegablak úgy az ardói lakosság s talán 
részben az egész emberiség boldogságának elő¬ 
mozdítására igen fontos tényező volna, azon¬ 
kívül Eita számára különös jutalom és kitün¬ 
tetés. 

Eita kellő érdeklődést mutatott nagynénjé-

nek úgy testi gyarapodása, mint festett üveg¬ 
ablak formájában történendő felmagasztosulása 
iránt, de azért igen örvendett, midőn Flóra 
néni végre elaludj s ő a saját gondolataival 
foglalkozhatott. 

Összeszámolta pénzecskéjét, mely nagyon 
megcsappant az anyjának vásárolt ajándék 
folytán. Hat pár szép fekete keztyűt vett neki 
egy csinos kazettában. Tudta, hogy ezzel sze¬ 
rez neki legtöbb örömet. 

A keztyűk voltak mindig Zsarnayné toilette-
jének «parthie honteuse»-je. Azok az örökké 
tulipánokká feslett kopott glacékeztyűk, vagy 

ig bunkókká stoppolt ujjvégek az olcsó 
czérnakeztyűknél, még élénk emlékezetében 
voltak. 

Látva, hogy nagynénje jó mélyen alszik, 
még egyszer áttanulmányozta a lapokban az 
időjárásról szóló tudósítást s megnyugvással 
látta, hogy Bécs és Pest között csak «derült, 
derült», nwolkenlos und heiter» van feljegyezve 
s ennélfogva egész kellemes lelkiállapotban 
aludt el ő is. 

Bécsbe érve Flóra néninek első és fő gondja 
az a pompás ünnepi öltözet volt, a melyet a 
templomszentelés alkalmával viselend. Váloga¬ 
tott, próbálgatott, kifogásolgatott egész nap. 
Nem tudta magát elhatározni, vájjon nagy 
struczcztollas kalap, vagy kócsagos kis franczia 
kalap illik-e jobban az alkalomhoz. Végre egy 
illusztrált lapban ép egy főherczegnő képét 
látta, a kinek holmi alapkőletétel vagy hajó¬ 
keresztelő alkalmából aigrettes franczia kalap 
volt a fején, tehát nagy lelki megnyugvással 
rendelt meg egy épen olyant. 

E közben múlt az idő s Flóra néni a nagy 
toilette-tanácskozás miatt már kétszer-három¬ 
szor is elhalasztotta a, Pestre való utazást és 
Eita szomorúan számolgatta, hogy az eredeti¬ 
leg ott töltendő 4—5 nap már csak l—2-re 
zsugorodott össze. 

Egy reggel Flóra néni végre kijelentette, 
hogy másnap utaznak. Eita boldogan csoma¬ 
golt és türelmetlenül várta a megérkezés per¬ 
ez ét. 

Türelme ugyan még alaposan próbára lett 
téve, mert Flóra néni, alig hogy megérkeztek 
a szállóba, rögtön előszedette Eitával bőröndjé¬ 
nek legaljáról egy díszes ruháját. Még Bécsből 
levél útján összebeszélt ismerősökkel, hogy 
színházba megy velük s utána együtt meg¬ 
vacsoráznak a Hungáriában. A ruhán persze 
igazítani való volt. Össze is volt gyűrve, tá t 
elő kellett venni a kis úti spiritusz-vasalót. Eita 
jó ideig vasalgatott, öltögetett, a míg a ruha 
rendben volt. 

- Elmehetek talán most már a mamát meg¬ 
látogatni ? — kérdó félénken, midőn áthozta a 
ruhát Flóra néni szobájába. 

Flóra néni felnézett a könyvből, a melyet 
olvasott és összehúzott szemekkel nézett Bi¬ 
tára. 

- Mit akarsz, gyermek? 
- A mamához szeretnék menni. 
- Persze, igaz, édes anyád; egészen elfelej¬ 

tettem. Na ja, persze, meg akarod látogatni. 
De hát várj csak: most négy óra van, ötkor 
hozzák az üvegablakok fényképét. Telefonált 
K. mester, hogy már nem várhatott rám az 
ablakokkal, le kellett őket már Ardódra kül¬ 
deni, hogy idejére beilleszthessék a templomba. 
De a derék mester lefényképeztette őket. Ezeket 
a képeket meg kell várnod, hogy elvihesd őket 
X. fényképészhez s rendelsz a képek után két 
tuczat képes levelező-lapot. De mond meg neki, 
hogy minél előbb készüljön el vele. Azután siess 
haza, mert színházba megyünk. 

- De Flóra néni, kérlek megbocsáss... én 
nem mehetek színházba, én mély gyászban va¬ 
gyok. 

- Igaz, igaz . . . elfelejtettem. Na de azért 
mégis csak siess haza, mert az öltözésnél kell 
segítened. Ha aztán elmentem, írhatnál. . . 

- Flóra néni, ha elmentél, talán már csak 
mégis elmehetnék a mamához. 

- Jaj de feledékeny vagyok, - - nevetett 
Flóra néni, megkopogtatva a homlokát, -
persze hogy mehetsz, persze, odakisérlek ko¬ 
csin . . . azaz nem, megígértem Hertensteinné-
nek, hogy érte jövök. 

Eita alig várta, hogy nagynénje este kibodo-
rítva, selyemsuhogva, illatfelhőtől körülvéve, 
végre elvonuljon. 

Gyorsan feltette nagy feketecsokros szalma¬ 

kalapját és sietett, a hogy birt, a csendes Szent-
királyi-utcza felé. Nem értesítette felőre anyját, 
mert ismerve Flóra nénit, tudta, hogy az képes 
négyszer-ötször is megváltoztatni a napi prog-
rammot. Nem akarta kínos várakozásnak ki¬ 
tenni az anyját. Azt sem akarta, hogy Zsar¬ 
nayné őt keresse fel, mert zavartalanul akarta 
élvezni a viszontlátást. 

Különös érzések leptek meg, midőn befor¬ 
dult az ismert utczába s a régen ismert háza¬ 
kat és czógtáblákat meglátta. Bár alig féléve 
volt távol, mégis úgy érezte, hogy előbbi élete 
messze, igen messze van már tőle. 

A kissé komor 45. számú ház kapujába be¬ 
sietve, gyorsan felszaladt a második emeletre. 
Csöngetésére egy ismeretlen arczú cseléd nyi¬ 
tott neki ajtót. 

• Itthon van a méltóságos asszony? -
kérdé Eita. 

- Melyik kérem ; a Sembery méltósága nin¬ 
csen itthon, csak a Zsarnay méltósága. 
| i Eitán kellemetlen érzés futott végig. Egészen 
elfelejtette Agatha létezését. De hát hála az 
Istennek, nem volt itthon. 

- Zsarnay méltóságát keresem, — szólt Eita 
belépve az előszobába. 

- Kit jelentsek be kérem. 
— Oh, sohse jelentsen, - - szólt Eita az 

ebédlő felé tartva, melynek üvegajtaja mögött 
világosságot látott, s benyitott. 

Ott ült Zsarnayné az asztalnál a villanycsil¬ 
lár egyetlen meggyujtott körtéje kicsiny fény¬ 
köre alatt, mely megvilágította ugyan az előtte 
fekvő könyvet, de a szobát sötéten hagyta. 

Az ajtónyilás zajára Zsarnayné felemelte fe¬ 
jét s rövidlátóan pislogott, azután felemelkedve 
Eita felé lépve szólt: 

- Agatha nincs itthon . . . hangversenybe 
ment . . . 

Eita nevetve lépett a világosság alá. 
- Aber mammina, meg sem ismersz ? 

— Eita! - - kiáltá Zsarnayné örömmel. -
Hát megjöttél? Már egész nap vártalak, de 
nem irtai semmi biztos napot, sem órát. . . 

- Hja, Flóra nénivel az nem olyan köny-
nyű, — nevetett Eita. - - D e most szerencsé¬ 
sen felkészült s elment a színházba s az egész 
estém szabad. Ha még nem vacsoráztál, úgy 
kérlek, adj egy kis vacsorácskát is. 

- Megelégszel egy kis hideg hússal és theá-
val ? Agatha ma nincs itthon és én ilyenkor 
hideget vacsorázom. Tudod, Agatha ki nem áll¬ 
hatja a hideg vacsorát. 

- Akármivel is megelégszem, csak itthon 
lehessek. De mondd csak, az a leány, a ki be¬ 
eresztett, azaz nem akart beereszteni, az nem 
a mi régi Julink ? 

-- Nem, az Agathának a Marija. Agatha nem 
tudott kijönni a Julival. Hát az elment s jött 
helyébe az ő Marija. Tényleg ügyesebb a Juli¬ 
nál, de persze neki Agatha a tulaj donképeni 
úrnője, én nála csak másodsorban számítok. 
De hát sebaj, nekem az mindegy. 

- Mondd mama, kellemes dolog az Agathá-
val együtt élni? 

Zsarnayné elgondolkodva simogatta az asz¬ 
talkendőt. 

- Kellemes? Kellemesnek talán nem épen 
kellemes. Más asszony talán nem is jönne ki 
vele békében. De hát látod, Agatha igen prak¬ 
tikus, energikus és tudja, hogy mit akar. Azt 
hiszem, hogy ő az én számomra épen a legjobb 
partner. 

Eita meleg részvéttel nézett anyja fáradt, re¬ 
dős arczába. Ajkait egy perczre szánakozó mo¬ 
soly játszotta körül. 

— Szegény mama, — gondolta magában, — 
sohasem tehette azt, a mit akart; most, hogy 
végre alkalma volna reá, hát hamar szerez ma¬ 
gának valakit, a ki őt ismét kénye-kedve sze¬ 
rint, dirigálj a. Szegény mama; ő már annyira 
leszokott az akarásról, hogy most már gyáva 
hozzá, sőt talán már maga sem tudja, hogy 
mit akar. 

Eita felkelt, kihúzta a tűket nagy kalapjából 
s letéve azt, visszaült az asztalhoz. 

Zsarnayné fürkészve nézte Eita arczát. 
- Nem valami jól nézel ki. Igen halvány 

vagy s kicsi, keskeny az arczod. Elfárasztott 
talán a hosszú utazás? 

Eita, a kit az utolsó napokban Flóra néni 
lázas komissziózása és nyugtalan örökös kül¬ 
dözgetése fizikailag, a viszontlátás öröme pedig 

gondolatban egészen igénybe vett, a közelmúlt 
eseményeit egészen kikapcsolta agyából. 

Anyjának megjegyzése hirtelen előtérbe zök¬ 
kentette a kínzó víziók egész sorozatát. Szive 
fájdalmasan húzódott össze azon gondolatra, 
hogy mennyire jól esnék, ha mindent, úgy a 
hogy volt, elbeszélhetne anyjának. Ha könnyít¬ 
hetne ezzel lelke terhén. De tudta jól, hogy 
épenséggel nem találna megértésre. Hogy any¬ 
ját csak nyugtalanítaná elbeszélésével. 

Tettetett közömbösséggel felelte tehát. 
- Az úton is, Bécsben is roppant meleg 

volt, sokat járkáltunk is, az kissé elővett. De 
egyébként igen jól vagyok. 

Agatha Marija most behozta a vacsorát. Egy 
ideig odabenn okvetetlenkedett a szobában. Kö¬ 
rülményesen előadta, hogy vajat is hozott, mert 
ő méltósága mindig vajat szokott enni a hideg 
húshoz, ha hideg vacsora volt. De ha nem tet¬ 
szik, akkor ki is viheti megint, stb. 

Persze az volt a czélja, hogy a másik méltó¬ 
sága vendégét jól megszemügyelje. A kapott 
rövid udvarias feleletek azonban hamar elvet¬ 
ték a kedvét minden fölösleges fontoskodástól, 
s a derék nőszemély végre kivonult. 

Zavartalanul beszélgethettek. Zsarnayné el¬ 
beszélte férje halálának részleteit. Egyre ismé¬ 
telgette, hogy nem emberhez méltó az ilyen 
borzasztó halál. 

- Jobb, hogy nem láttad viszont. . . jobb, 
hidd meg . . . Levezekelt szegény mindenért, a 
mit vétett. . . 

- Eita, — tévé hozzá kis szünet múlva, -
Eita, jól ügyelj arra, ha valaha férjhez mégy, 
hogy olyan emberre bízd életed hajóját, a ki 
kormányozni tud. Borzasztó az, ha az ember 
aẑ t veszi észre, hogy a kormányos nem tud 
kormányozni. Hogy nem evezel egy biztos rév 
felé, hanem czél nélkül lapátolsz a nagy sem¬ 
miben. Százszor jobb, ha vezetőd szilárdan az 
ellenkezőjét akarj a annak, a mit te akarnál, -
de legalább tudjon akarni és főleg tudja biz¬ 
tosan, hogy mit akar. 

Eita igen jól értette anyja szavainak rejlett 
értelmét. Tudta jól, hogy apja fegyelmezetlen, 
ingadozó jellemének esett áldozatul vagyonuk, 
nyugalmuk, egész jövőjük. 

— Mennyi de mennyi asszony sorsa van rósz 
kormányosra bízva, — elmélkedett magában, — 
s minő kevésnek van megadva a lehetőség, hogy 
sorsán változtasson, javítson. Furcsa, kérdőre 
lehet vonni, bíróság elé lehet vinni mindenkit, 
a ki idegent károsít meg, de az apát, a ki 
családját teszi tönkre, nem vonhatja kérdőre 
senki . . . 

A fali óra tizet ütött. Eita felugrott. 
- Késő van mama, mennem kell. Flóra 

néninek talán szüksége lesz rám, ha haza jön. 
Zsarnayné az órára nézett. 
- Istenem, háromnegyed tiz. Csak nem me¬ 

hetsz egyedül így éjszaka. Veled adnám a Ma¬ 
rit, de ha Agatha hazajön és nincs, a ki le¬ 
vetkeztesse . . . Várj, csak kalapot teszek, elkí¬ 
sérlek én. 

- Sohse féltsél engem, mama, megszoktam 
én már az egyedül járást. Külföldön nem talál 
abban senki semmit, de megnyugtatásodra bele¬ 
ülök a sarkon egy konflisba. Holnap ismét el¬ 
jövök, alkalmasint megint csak este. 

Eita tulajdonképen azért sietett, mert nem 
akart Agathával találkozni. Sohasem szimpati¬ 
zált vele s érezte, hogy nincs azon hangulat¬ 
ban, hogy Agatha félig leeresztett szempillái 
alól lövellt kémkedő pillantásait s roszakaratú 
keresztkérdéseit elviselje. 

- Kár, hogy megint csak este jössz. Agatha 
megint nem lesz itthon. Vidékre utazik holnap 
délután s csak két nap múlva érkezik vissza. 

— Ah, igazán sajnálom, — szólt Hita, ma¬ 
gában azonban úgy érezte, mintha nagy teher¬ 
től szabadult volna meg. Félt Agathával talál¬ 
kozni már csak azért is, mert tartott attól, 
hogy az »z élesszemü vén leány észreveszi, 
hogy nincsen fekete ruhája, a mi a szórakozott 
Zsarnaynénak cseppet sem tűnt fel. 

Sietve ölelte meg tehát anyját s kocsiba ülve 
hazahajtatott, 

Hazaérve, alig hogy letette kalapját, már 
hallotta Flóra néni ruháinak selyemsuhogását. 
A következő perczben már beperdült az ajtón. 

— Segíts csak Eita, megakadtam a kocsi¬ 
ajtóban. Oltsd csak össze ezt a csipkéi A töb¬ 
biek már odalenn várnak. Mehetünk mindjárt 
le vacsorálni. (Folytatása követkeaik.) 
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MYRIOPHITO ROMJAI KÖZÖTT. 

GARROS KÖZSÉG ROMJAI. 

MÍBIOPH1TO PUSZTULÁSA. 

A TÓRÖKORSZÁGI FÖLDRENGÉS. 

A LEOMLOTT GALLIPOLIl ÓBATORON7. 

Biaggio Maina fölvételei. 

AZ ELPUSZTULT HORA VÁROS. 

AZ OSZTRÁK-MAGYAR KONZULÁTUS EOMJAI GALLIPOLIBAN. 

A T Ó R Ö K O B S Z Á G I F Ö L D R E N G É S . — Biaggio Maina fölvétele 
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VITÁS TELEK. 
ELBESZÉLÉS. IRTA GAGYHY DÉNES. 

A felszegi Gaál Mihály felesége öt apró 
gyermekkel maradt özvegyen a rendetlen gaz¬ 
daságban. Istenben boldogult ura áldott jó 
ember volt, lótott-futott, adott-vett, munkában 
volt örökké, .de törekvésének semmi ered¬ 
ménye nem látszott. Azok közé tartozott, kik¬ 
nek a világon semmi sem sikerül, akárhogy 
izzadjanak, ha a fejüket falba verik is. Visz-
szájára fordul minden, a mihez fognak, még 
az arany is sárrá válik a kezükben. 

Az asszony, mint a legtöbb, szintén gyá-
moltalan volt, csak rítt és panaszkodott min¬ 
denki előtt, hogy mi lesz belőlük. Pedig hát 
kétségbeesésre nem lehetett oka, mert a me¬ 
lyik háztájnál tiz-tizenkét darab fehérmarha 
áll hidláson, ki ökör, ki tehén: ott nem igen 
kerül koldulásra a sor, ha ki nem hajigálják 
az áldást az ablakon. 

No, nem is történt baj. A falusiak áren-
dába vették a birtok nagy részét, az özvegy 
csak pár holdat tartott magának, a mit köny-
nyen, házi erővel is meg lehetett munkálni. 
Ez épen elég volt: meghozta a szükséges élel¬ 
met : búzát, kukoriczát, meg zabot a tyúkok¬ 
nak és szénát a házibarmoknak. A többi pén¬ 
zül folyt be. 

Elmúlt négy-öt nyár s az idősebbik lány, 
Erzsi betöltötte a tizenhetedik esztendőt. Nem 
volt épen szép, de elég csinos és szemrevaló. 
Emellett száz hold birtok ötödrésze sem meg¬ 
vetendő, a mely örökségül nézett rá, ha az 
anyját el találja szólítani az Úr. Ennek miatta 
taposták eléggé a földet körülötte a házasu¬ 
landó legények, kérték többen, de ő a piaczi 
Gaál Lajos menyasszonya lett s hamarosan 
meg is esküdött vele. 

Elment hazulról, hogy kövesse urát, miként 
a szentirás rendelé. Ezáltal özvegy Gaál Mi-
hályné árváinak száma egygyel kevesbedett. 
Szörnyű nagy szerelemben élt az új pár, min¬ 
dig otthon turbékoltak, még az anyját is csak 
elvétve látogatta meg a menyecske. Ha bené¬ 
zett olykor hozzá, csak futólag tette. Szólott 
kettőt-hármat, aztán elsietett. 

Várja az ura, azt adta okul mindig. 
Egyszerre azonban sűrűbbre fordult a láto¬ 

gatása. Délelőtt is szakasztott egy perczet, 
estefelé is félórácskát, hogy az anyja egészsége 
felől tudakozódjék s megkérdezze: nincs-e 
valamire szüksége, mert Lajos, az ő drága 
ura mindjárt segít a baján. A veje meg is 
jelent sűrűn az udvarában. Tett-vett, megiga¬ 
zított egyetmást: törött lőcsöt, elhajlott kilin¬ 
cset; lármázott a szolgáknak és keményen 
parancsolgatott, mintha már ő volna a gazda. 
Ha pedig az anyósával került szemközt, für-
dette, mosdatta édes szavai árjában: hogy 
így-amúgy, nincs olyan asszony több a világon, 
akármelyik férfinak számot tenne, annyit dol¬ 
gozik. Bezzeg, ő is megmutatná, hogy legény 
a gáton - - ha volna hol. De ő csak cseléd, 
bérese az apjának, azt kell tennie, a mit ő 
parancsol, nem azt, a mit helyesnek lát. 

A jámbor özvegynek jól esett a hízelgő szó. 
Veje iránt kezdett engesztelődni, s hovatovább 
beljebb fogadta anyai szivébe — míg azt vette 
észre, ha olykor-olykor elmarad, nagy a hiá¬ 
nyosság emiatt nála. De Gaál Lajos is hamar 
észrevette. Mert ő rögtön megszimatolt min¬ 
dent, a mit hasznára fordíthatott - - most is 
sietett learatni a nehezen termelt gabonát, 
mielőtt elvemé a jég. 

Este, vacsora után, beállított a feleségével. 
Erzsi valami újfajta süteményt készített s ab¬ 
ból hozott az anyjának. Beszélgetés közben, 
melynek tárgyát főként a falusi mende-mon-
dák képezték, Lajos egy hirtelen fordulattal 
más irányt adott a társalgásnak. Dörmögött 
valamit, melyből csak annyi hallatszott ki, 
mintha elkáromkodta volna magát. Azután 
sóhajtott és szólt: 

- Nagy baj, anyámasszony, ha az ember 
gyámság alatt van \ 

- Fiatal vagy még, ráérsz a magad gaz¬ 
dája lenni. 

- Ki a húszban nem gazda, abból nem 
lesz ember. 

— Hát költözz külön, ha unod apád mellett. 
- Hová, édesanyám? - vágott közbe a 

menyecske. 
- Hiszen, mennék is én, anyámasszony, -

folytatta a férfi - - de nincs hová. Több belső¬ 
jószágunk nincs, pénzünk sincs, hogy vegyünk, 
a határra mégsem telepedhetik ki az ember. 

— Fogadjatok akkor valami házat. 
Még jóformán be sem fejezte szavait Mihályné 

asszony, Erzsi sírni kezdett, de olyan keser¬ 
vesen, hogy az anyja ijedten ugrott melléje. 

- Mi lelt, gyermekem ? — kérdezte gyöngé¬ 
den, az arczát simogatva. 

De Erzsi tovább zokogott s csak későre birta 
valahogyan kinyögni: 

— Édesanyám azt akarja, hogy zsellérasz-
szony legyek . . . 

- Elment az eszed, hogy ilyeneket be¬ 
szélsz? - - korholta özvegy Gaálné a leányát, 
félig elpityeredve. 

- Gaál Erzsi csak nem lakhatik a más 
házában! Ezt a szégyent nem teheti velünk 
édesanyám . . . 

- Nem is akarom, fiam. 
- Akkor miért nem akar segíteni, hogy 

az apósomtól elkülönözhessünk. 
- Segítlek én, drága gyermekem, ha már 

muszáj, csak nem tudom, hogyan segítselek. 
— Ennek nem lenne nehéz az útja, — 

avatkozott a tárgyalásba csendesítőleg és biz-
tatólag â vő. 

• Úgy-e nem, Lajos? - - eszénkedett a 
menyecske is. 
^ — Nem. 

— Mondjátok hát, ha tudjátok, mi az útja? 
— Anyámasszonynak három bennvalója van 

a falu között . . . - - fogott Lajos a talány 
megoldásához. 

— De három fiam van! - - tiltakozott az 
özvegy. 

- Sok viz lefoly addig a Gagy vizén, míg 
az idő odatelik, — igyekezett a férfi meg¬ 
törni az ellenállást. 

— Jószágos leányt is kaphat valamelyik... — 
pártolta urát a fiatal asszony. 

— Ha tudnám előre, nem bánnám. 
— Ez bizonyos — erősködött Erzsi. -

Gaál Mihály fiai úgy házasodhatnak, a hogy 
tetszik. 

- Hiszen, ez az! Úgy házasodnak, a hogy 
tetszik, nem a hogy okosság volna, így szo¬ 
kott lenni mindig. A szülőre kicsit hallgat a 
gyermek, kivált a fiú. 

— Az aztán az ő bajuk . . . 
- De az enyém is, leányom! - - vetett vé¬ 

get szemrehányó hangon az anya a vitának. 
- Nem kivánjük mi kárát senkinek, anyám¬ 

asszony - - szépítette a dolgot Lajos. 
— Nem is állítom. De mégis megcsalódnék 

ezáltal valamelyik fiú. 
- A birtokból kárpótolnák - védekezett 

Erzsi is. 
- Aztán melyik bennvalót szeretnétek in¬ 

kább ? 
- A pap-utczait, - - felelt egyszerre, mo¬ 

hón mind a kettő. 
- Az ér legtöbbért, kapunk érette tiz ezer 

koronát. Azt nem adom. Mit szólnának a ro¬ 
konok, mit a falu ? Hát a fiaim, ha megnő¬ 
nek? Erre ne is gondoljatok, ez lehetetlen. 

- Csakugyan nem adja, anyámasszony ? — 
nyomta meg a kérdést határozottan Gaál 
Lajos. 

Nem, fiam. Semmi esetre sem. De nek¬ 
tek sem szabad ilyent kivánni. 

Nohát, akkor nem is kérjük, - - felelt 
amaz fanyarul. - - Adjon isten jó éjszakát ? 

- Elmész? 
- dobta oda kurtán. 

Azután vette a kalapját, feleségére rá sem 
nézve, kilépett az ajtón. De a menyecske utána 
sietett s a kapunál utolérve, melléje csatla¬ 
kozott. Szótlanul haladtak hazáig. Otthon a 
férfi mogorván felförmedt: 

No, nem adja nekünk anyád a pap-utczai 
jószágot! 

- Istenem, hát mit csináljak, ha nem akarja. 

— Pedig nekem a nélkül asszony sem kell . . . 
A nő szeme könybelábbadt a durva sértésre. 
— Én nem kellek, Lajos ? — kérdezte halkan. 
— Te! — rivalt a másik kegyetlenül. 
Erzsi torka elszorult, de a büszkesége el¬ 

nyomta benne a sírást. Tompa hangon foly¬ 
tatta beszédét: 

- Úgy? Hát te nem szerelemből vettél el, 
L%jos, hanem a vagyonomért? Hát csak ha-
zuatad, nem igaz, hogy szeretsz . . . Jó, én 
elmegyek, ne félj, nem kötöm rád magamat -
de felelsz az életemért. 

- Isten áldjon meg, Lajos . . . engedj meg, 
ha nem voltam elég jó feleséged . . . 

A férfi néma maradt, az asszony vonakodva 
az ajtó felé ódalgott. Itt megállott, visszané¬ 
zett az urára s ajka remegni kezdett, a mint 
tovább folytatta a szót: 

- Elbocsátasz, Lajos? Egy igéd sincs hoz¬ 
zám? Ezt esküdted a templomban? 

Hangja szepegni kezdett, szivét szörnyű 
keserűség facsarta össze, úgy érezte, mintha 
lábai alatt sülyedne a padló s valami gonosz 
szellem alárángatná a semmiségbe. Kezét ré¬ 
mülten tette a kilincsre, hogy megkapaszkod¬ 
jék, nehogy lezuhanjon. Várta, ha hozzá si¬ 
etne a férje és feltartaná, megölelné, aztán 
visszavezetne. 

De a férfi nem mozdult. 
Az ajtó nyilt s az ifjú asszonyt eltakarta 

az éj sötétsége. Néhány perez múlva a lépé¬ 
sét sem lehetett hallani. Lassan mendegélt a 
hajlás felé, az úton meg-megpihent, mert a 
lába alig bírta. Egyszer le is ült a patak part¬ 
ján s nézegette a vizet, a mint habra habot 
túrt s örvényében a holdfény ide-oda himbálta 
összetört alakját és sápadt arczát. Gyermekes 
esze valami borzasztóra gondolt: érdemes-e 
neki már élni, ha az ura nem szereti ? Előtte 
a mély víz . . . csak egy ugrás és egy szelíd 
csobbanás, melyet meg sem hall senki . . . 
aztán mindennek vége. Holnap valahol kifog¬ 
ják, a falu népe összefut látására, mindenki 
megsajnálja - - szegény! És magasan vetett 
ágyra, dagadó párnákra terítik menyasszonyi 
ruhájában, két éjszaka virrasztanak fölötte, 
siratja, a ki csak látja. 

Valami zörrent a mart burjánjában, egy 
pillanatra rá, undok varangyosbéka szökött 
fel belőle s egyenesen a halálraszánt asszony 
ölébe röppent. 

- Jaj, istenem ! — sikoltott megiszonyodva 
a boldogtalan s feledve gyászos szándékát, fel¬ 
pattant helyéről és futott futott . . . meg sem 
állt az anyja házáig. 

A kapun szinte csak bedőlt. Azonban a 
szobába bemenni nem mert. Félt és szégyelte 
rettenetesen, a mi történt, hogy őt az ura el¬ 
űzte. Leült hát a tornácz alsó lépcsőjére. A 
könnyei megeredtek és eddig elfojtott bánata 
kitört kebléből. Lassanként szakadt fel a fáj¬ 
dalom, miközben az ajka halkan pihegett. 

Nem sok idő múlva, a hogy megérkezett, 
világosság gyúlt a szobában és kidugta fejét az 
ablakon özvegy Gaál Mihályné. 

- Ki az? - - kédezte halkan. 
A fiatal asszony szepegése zokogásba csapott át. 

- Ki az? - - ismételte erélyesebben. 
- Én, édesanyám! - - hangzott félénken a 

válasz. 
- Te vagy, Erzsi? - - szólt döbbenten az 

özvegy. 
- Én, én! 

Gaál Mihályné valami rongyot kapott ma¬ 
gára s fejevesztetten rohant ki a tornáczba. 
Lekuporodott leánya mellé, a ki félájultan 
dőlt a karjai közé s fuldokolva suttogta: 

- Édesanyám, édesanyám . . . 
— Mi bajod, drága leányom? 

- Istenem, istenem . . . — suttogta tovább 
szegény. 

Mi lelt hát? Beszélj édes lelkem, be¬ 
szélj ! -T- instálta beczézve. 

- Meghalok. 
- Dehogy halsz, fiam. Kelj fel s men¬ 

jünk be. 
Erzsi azonban nem mozdult. De özvegy 

Gaálné sem könyörgött tovább, hanem deré¬ 
kon ölelte s erőszakkal felezipelte a lépcsőn, 
be a szobába. Ott lefektette. Vizet adott neki 
8 abból néhány korty szüntette sirását. 

No, most beszélj, fiam, mi történt 
veled? - - nógatta újólag, 
i —- Szégyellem, édesanyám. 

- Semmit se szégyelj. A gyermeknek nem 
lehet szégyene az anyja előtt. Annyit már 
látok, hogy nagy baj van. Tán az urad tett 
valamit ? 

- Ő . 
- Oh, a szemtelen! Hát ilyenre mert ve¬ 

temedni ! Csak nem a jószág miatt ? 
- Amiatt. Azt mondta, hogy a nélkül én 

sem kellek. 
- Megvert ? 

Nem, caak azt mondta : jószág nélkül 
asszony sem kell. 

- Elkergetett ? 
- Nem küldött, de nem is marasztott. És 

én eljöttem. 
- Nem is mész többé vissza ! Nem jó faj, 

mondtam neked, de nem engedelmeskedtél. 
Most érzed a kárát. 

- Hát ki tudta azt, édesanyám, mikor 
olyan szépen beszélt, úgy esküdte, hogy csak 
engem szeret ? . . 

- Szerette a vagy ónodat! 
- Máig nem volt semmi közöttünk, még 

szóváltás sem. Igaz elé-eléhozta, hogy kérjem 
el a pap-utczai bennvalót. 

- Hunczfut a mája, fiam. Éhes a más va¬ 
gyonára és akármit megteszen, hogy megka¬ 
parintsa. Bizony, rosszul jártam volna, ha 
odaadom. 

— Ki tudja, édesanyám ? 
•— Még védelmezed ? 
— Nem . . . 
— Aludjál! Felejts el mindent, nem érdemes 

arra az emberre rá se gondolni. 
— Jó éjszakát, édesanyám. 

- Aludjál jól, angyalom. 
Több szó nem esett. A két nő úgy tett, 

mintha elaludt volna, pedig a szemét sem 
hunyta le egyik is. Az anya azon törte fejét, 
hogy választhassa el a leányát érdemetlen 
hitestársától; a fiatal asszony szüntelen imád¬ 
kozott, hogy az Úristen vezérelje vissza hozzá 
az ő egyetlen urát, mert ha vetkezett is ellene, 
azért nem rósz ember és csak őt szereti, 
senki mást ezen a világon. 

LYEA. 
L 

Terjeng az alkonyi ború, 
Sugár tűz át a könnyű függönyön — 
Fáradt vagyok és szomorú. 

A czéltalan, mindennapi robot 
Úgy kimerített ma, akárcsak tegnap, 
De már nem lázongok, nem zokogok. 

Oh, hogy unom e régi képeket, 
A zongorát, a mindig lecsukottat. . . 
Tudtam egykor rajt' sok víg éneket. 

A falon száradt babérkoszorú • • • 
Már felé kúszik, homályba takarja 
Ez a terjengő alkonyi ború. 

Nincs senki, a ki szóljon hozzám, 
Magam vagyok, oly igen egyedül 
Néhány dal kisér, néhány emlék-foszlány. 

És hirtelen, szomorún, önfeledten, 
Egy asszony mosolyára gondolok. 

Oh, hogy szerettem! 
n. 

Haldokló szirmokra irtam 
Az én szivem történetét, 
A szél fölkapta és vitte, 
Bagadta szerteszét 

A szirmok lehulltak, oda borultak 
A lábaid elébe, 
Fehér czipőcskód rájuk tapodott.. . 
S nem vetted észre! 

Alig pitymallott, talpon voltak mindketten. 
Erzsi kiment a nyárikonyhába, özvegy Gaálné 
benn rakosgatott a házban. Még rendbe sem 
szedte jóformán az ágyakat, idősebb Gaál 
Lajosné nyitott rá. Köszönt ijledelmesen, de 
a háziasszony, bizony, csak ímmel-ámmal fo¬ 
gadta. Nem volt szép, de nem tehetett róla, 
úgy teli volt haraggal a szive. 

— Gaál Mihályné, ne vétsek szómmal -
kezdette szelíden a vendég. —. azért jöttem, 
nem tud-e valamit a fiatalokról? 

- Még én tudjak?— pattant fel az özvegy, 
az indulattól forrva. 

- Csak átfért - - folytatta - - mert sem a 
fiamat, sem a menyemet nem találom. 

- Erzsi itthon van, éjjel űzte haza az 
ura, mint a rósz kutyát. 

— Hála Istennek ! 
— Mit, hála istennek ? Hogy hazahajtot¬ 

ták ? — tekintett élesen anyatársa szemébe. 
De a másik engesztelő hangon felelt: 
•— Nem, lelkem, a világért sem — csak¬ 

hogy megvan! A fiam majd elékerül, az fér¬ 
fiú, inkább tud vigyázni magára. Mekkora há¬ 
borúság, mekkora gyalázat, teremtőm! . . . 

- Mekkora nekünk! 
— Megbékélnek s elmúlik. 

- Elmúlik, mert elmúlik minden, de meg 
nem békéinek. Én akaratomból soha, Gaál 
Lajosné! A kinek a leányom csak belső jószág¬ 
gal kell, annak ne kelljen, annak a házánál 
egy perczig sem hagyom. Itt, nálam megél, 
nem szorul másra. 

- Hát én nem tudom, lelkem... Én hibás 
nem vagyok - - tért ki maga-megadólag Gaál 
Lajosné a további per elől. - - Megbocsásson, 
ha búsítottam, — búcsúzott és sietve távozott. 

Özvegy Gaál Mihályné házában ezentúl csak 
tengődött az élet. Nem volt kedve senkinek, 
alig beszéltek egymással a lakók, ilyenkor is 
csak egy-két szót, igent és nemet, a mit mu¬ 
száj volt. Egy hét telt ebben a sorvasztó ál¬ 
lapotban, mely idő alatt a fiatal asszony olyan 
lett, mint az árnyék. Járt-kelt, nem lelte a 
helyét sehol; nem evett, nem ivott, hiába 
kinálta az anyja. 

A hetedik nap, este, mikor nyolczat ütött 
az óra, Erzsi felkelt s a nélkül, hogy mon¬ 
daná hová, kiment az ajtón és csak egy óra 
múlva tért vissza. Arczán az élet tüze piros-
lőtt, szemében mosoly ragyogott, tartása szi¬ 
lárddá vált, mozdulatain elevenség ömlött el. 

HL 
Vendégség van tinálatok, 
Csupa vígság a házatok. 
Lenn járok az utczasorba -
Lehallik egy öreg nóta. 

Ezt a nótát én daloltam, 
A mikor még boldog voltam, 
Néked irtam, rólad irtam -
A lelkemet belesírtam. 

Hej h, csak ép ezt ne dalolnád. 
Ezt a szegény öreg nótát, 
Tán a könnyem se omolna 
Ide lenn az utczasorba. 

Farkas Imre. 

ÉJJEL A DUNAPARTON. 
A mély vizekről csillag fénye hull rám, 
Itt ültem egyszer én a part felett. 
E kő alól indult el annyi hullám. 

Hová lett, merre ment ? A füzes megkötötte, 
Vagy tengerekbe dőlt és elveszett 
Az óczeánon úszó kék ködökbe? 

És a hajók — fülembe énekel 
Sok régi kürt és visszaleng a zászló. 
Itt mentek útra. Meddig értek el? 

Látom a régi, elrepült hajókat, 
S az újakat, mik később tűntek el, 
Ekés virággal, fénnyel ragyogókat. 

Hol, merre járnak? Túl a nagy ködön, 
Túl száz határon, túl egy életen — 
S várok: talán egy mégis visszajön. 

Mezey Sándor. 

Az anyja rögtön gyanút fogott 
— Az uraddal beszéltél? 
— Véle, édeennyám. 

- Miért nem jött be ? Csak kihivat, mintha 
szolgáló volnál? 

- Nem meii . . . 
— Ejnye, •— pattogott az özvegy - - hát 

én olyan asszony vagyok, a kihez nem bátor-
ságos dolog bemenni ? Hét harapok vagy kör-
mölök ? Kit körmöltem meg életemben ? 

Nem azért, édesanyám, de félt, hogy 
megszidja. Érzi, hogy megérdemelné. 

- Mit mondott? 
- Hát, azt mondta . . . elismeri, hogy hi¬ 

bás, bocsássak meg neki s menjek vissza. 
— S te? 
— Visszamegyek, édesanyám! 

- A pap-utczai jószág nélkül? 
— Úgy is. 

- Mindenáron vissza akarsz menni? 
- Vissza. 
- Ne menj, hallgass az okos tanácsra. 

— Nem tudok élni nélküle, édesanyám. 
Még ma este, most mindjárt megyek . . . 

Bohó gyermek! Nem akadályozhatlak 
meg, cselekedjél a szived szerint. Ha mész, 
vigyed a pap-utczai bennvalót is, nektek adom, 
az Isten kipótolja valahogyan árva testvéreid¬ 
nek — mei-t e nélkül sohasem lesz boldog, 
békés életed. 

Köszönöm, édesanyám ! A jó Isten 
fizesse meg. 

Gaál Erzsi leköltözött az urához. És vitte 
az 'örvendetes hírt, hogy anyja nem akadé¬ 
koskodik többé a belsőtelket illetőleg. Mikor 
ezt elmondta, jelen volt apósa is, a vén Gaál 
Lajos. Sokféle hájjal megkent, agyafúrt sze-
mély volt, a ki tudta, hogy kutya ugat s Írás 
beszél. Sietett vele, nehogy megelőzze valaki, 

Hajnalban befogott, titkon szekérre ültette 
fiát, menyét s a nászasszonyt. Székelykerese¬ 
túrra vitte őket, hol az ügyvéddel olyan lető-
let csináltatott, melynek alapján nem is A 
menye, hanem fia nevére táblázták a pap' 
utczai jószágot. 

így aztán nem perelhette vissza Gaál Mi' 
hálynak semmiféle ivadéka. Legföllebb károm* 
kodhaltak és átkozódhattak — de azzal ki az 
ördög törődik . . . 

Nem minden beszéd hallszik ám fel a meny¬ 
országba. 

NÉGYSZER NAPONTA. 
Négyszer naponta bús házak során 
Forog velem a taposó malom, -
A régi város megnőtt tornyain 
Merengve, — magam mégis áltatom: 

Voltam rikoltó, napjöttét hivő 
Kakasa harczos megsejtett időknek. 
Kis város ormán túl hangzott dalom, -
Lábaim mégis e homokba nőttek . . . 

És vagyok félszeg álmodó bolond, 
Az élet szomjas vén komédiása, 
Ki kincscsel jött és balga bőkezűn 
Koldus maradt a nagy komédiába. 

És itt talál e kis város során 
A téli est, a nyári alkonyat, 
S a szél hurczolja messzi földeken 
Eljátszott kincsem : egy-egy dalomat. 

Dutka Ákos. 

LIGETI PADON. 
Fekete lombok, fekete pad, 
Két görbe vonal, két sötét alak. 
Haragudtak rám, hogy mért élek ón is 
S mit ülök ott egy másik alatt. 

• Meghalok most* — suttog az egyik. 
Én hallom csak s két rozoga pad. 
••Csókolj, mert mindjárt meghalok* — szól a 
S két szerelmes ajak összetapad. [másik 

És ezután a szemközti padon 
Nem hallatszanak mások, csak sóhajok 
S felsóhajtottam én is: «Lesz-e még idő, 
Mikor még egyszer én is meghalok.* 

Lovásty Károly. 
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BOOTH TÁBOENOK, AZ ÜDV HADSEBEGÉNEK 
ALAPÍTÓJA. 

ALVÓ LELKEK ÉBRESZTŐJE. 
— Booth tábornok. — 

A földön is van pokol, s Booth William, az 
üdv hadseregének tábornoka, kit most sirattak 
el, a kárhozat e helyének fölfedező utazója s 
egyik győzelmeket arató ellensége volt. Alá-
szállt a világváros nyomortanyáiba, hol leg-
bujábban tenyészik a bűn, s e pokol tornáczá-
ban hajszolta fel a lelkeket, a kiket megment¬ 
hessen. Booth William korának egyik legna¬ 
gyobb emberbarátja volt. Hogy csatáit némely¬ 
kor komikusnak tetsző külsőségek közben, vá¬ 
sári eszközökkel, síp- és dobszóval vívta meg 
az emberi haladás nagy ellenségével, melyet 
ördög-nek nevezett, az nem von le érdeméből 
semmit. A középkor szerzetesei is ostorukat 
pattogtatva csőditették a piaczra a népet, me¬ 
lyet az üdvösség útjára akartak vezérelni. 

Booth egyszerű sorból származott. Csak a 
szegény érthette meg úgy, mint ő, a szegényt. 
Nottinghamban, a közép-angliai gyárvárosban 
született, hol apja kisszerű építésvállalkozó 
volt. Tizenhárom éves korában már megfogták 
lelkét a proletárság első nagy agitátoraínak, 
a chartistáknak tanai; egy év múlva leveti 
magáról az anglikán államvallás békóit s a 
methodista prédikátorok társa, majd legjobbja 
lett. Aztán ifjú korral, prédikátortársainak fél¬ 
tékenységétől kiűzetve, feleségével és négy kis 
gyermekével a mindennapi kenyérért való küz¬ 
dés keserű harczába keveredve, Londonba, 
annak is legnyomorultabb s bűnökkel leg¬ 
jobban terhelt Eastendjébe kerül, ott leli 
meg aztán jövendő hivatásának színhelyét. 
S e városrész egyik legpiszkosabb utczájában 
egyszer csak kiállt egy szegényes bérkaszár¬ 
nyának feljáró lépcsőjére egy villogó szemű 
ifjú ember és élénk taglejtések közben prédi¬ 
kálni kezdett. Szavaiban nem volt semmi ke-
netesség, semmi fenyegetődzés a pokol gyöt¬ 
relmeivel, hanem volt bennük érzés, mely 
meglelte útját az egyszerű nép leikéhez. Volt 
bennük megrendítő igazság, s hozzá jó adag 
nyers humor, mindenképen illő azoknak lelki 
világához, a kikhez intézve voltak. Az Eas-
tend apostola körül nőttön-nőtt a hallgatók 
tömege s az emberek érdeklődve, nyugodtan 
hallgatták igéit. De midőn a próféta befeje¬ 
zésül valami ismert utczai dal melódiájára 
alkalmazott egyházi énekre gyújtott, s imád¬ 

ságra, vezeklésre buzdította hallgatóit, a cső-
cselek abban a hitben, hogy bolonddá tar¬ 
tották, felzúdult ellene s kőzáport bocsátott 
prédikátorára. 

Booth nem törődött ezzel. Úgy látszik, ké¬ 
szült erre a hatásra. Ha megdobálták is, más¬ 
nap újra megjelent s folytatta munkáját ott, 
a hol tegnap abban hagyta. Ilyenképen lassan-
lassan maga köré gyűjtötte a híveknek egy 
állandó csoportját, mely a szegények legsze¬ 
gényebbjeinek sorából került elő, s midőn egy 
napon összeroppant a feje fölött a mennye¬ 
zetszerű alkotmány, melyet egy régi temető¬ 
ben állított fel, vasárnapi predikáczióinak szín¬ 
terét egy külvárosi tánczterembe helyezte át. 
Hétköznapi gyülekezeteit ennél is nyomorul¬ 
tabb helyen, egy csűrben tartotta, majd hívei 
számának gyarapodtával egy istállót is bérelt 
hozzá, s ott prédikált tűrhetetlenül mindaddig, 
míg az utcza gyermekei kővel, sárral, tűzi-
békákkal dobálódzva, ki nem űzték onnan is. 
De az üdv hadseregének tanai ekkor már oly 
mély gyökeret vertek, hogy Booth többé nem 
kételkedhetett sikerében. Nagy, katonásan szer¬ 
vezett hadsereg hallgatott vezényszavára. 

Az igazi nagy sikerek kora huszonkét évvel 
ezelőtt kezdődött a tábornok számára. Akkor 
tért vissza Stanley a fekete világrészből s adta 
ki a legsötétebb Afrikáról szóló könyvét. Egész 
London arról beszélt. Booth ebbe a közhan¬ 
gulatba kapaszkodott belé. Ő is kezébe vette 
a tollat s megírta Stanley könyvének párját: 
ín the darkest England and the way out. 
(A legsötétebb Angliában s az út, mely kivezet 
sötétségéből.) Stanley a Kongó áthatolhatatlan, 
mocsaras, végtelen őserdejét irta le, mely oly 
nagy, mint egész Angolország, s melyben a 
meztelen törpék elfajzott, emberi mivoltából 
kivetkezett népe tanyáz. Ezzel a rengeteggel 
hasonlította össze Booth tábornok Angolország¬ 
nak szocziális szempontból ingoványos erde¬ 
jét, melyben a törpéknek emberiesség tekin¬ 
tetében ép oly elnyomorodott, törpe fajzata 
él, mint a Kongó pigmeusai. «A legsötétebb 
Anglia csak úgy, mint a legsötétebb Afrika, 
malária-szagot áraszt. Slumjeink (a nyomor-
és bűntanyák zegzugos utczai ezek) rothadó, 
bűzös lehellete ép oly mérges, mint az afrikai 
mocsarak kigőzölgése, a láz majdnem ép oly 
kiirthatatlan ott, mint az Egyenlítő körül.» 
Booth ezt a vadont három övre osztotta, mely 
egy középpont s egymás körül terül el. Köze¬ 
pén van a bűn világa, a belső gyűrű a vétkek 
birodalma, aztán az éhen veszessél küzdő, de 
még tisztes szegénység következik. Booth e há¬ 
rom öv népességét három milliónyira becsülte. 

Angliának «elmerülő tizede* ez. A ki az ingó-
vány szélén, a szegénységben él, abban a ve¬ 
szélyben forog, hogy mindig beljebb s mé¬ 
lyebbre kerül, egészen a bűnig. Mind n három 
zónát az alkohol leve itatja át, mert «a gin 
az a Lethe, mely egyedül, kiuáikoüik a sze¬ 
génynek.)) S lehet-e csodálkozni azon, hogy a 
nő ily környezetben a bűn karjaiba dől ? 

Booth nekigyürkőzött, hogy kiszárítsa ezt a 
mocsarat s jobb földi létre ébreBZsze fel a benne 
alvó lelkeket. Bizonyítékokat sorolt fel arra 
nézve, hogy a nyomortanyák népe mily biza¬ 
lommal viseltetik az üdv hadserege iránt. 
Könyve lángoló szózat volt a vagyonos osz¬ 
tályhoz, mely reámutatva az emberi lét sötét 
oldalaira, reámutatott a segítség eszközeire is. 
Alapítsunk munkástelepeket, - - mondotta -
hasítsunk ki apró birtokokat s- adjunk helyet 
bennök s rajtuk a szegényeknek, a züllöttek¬ 
nek, a nyomorultaknak ! Booth tábornok negy¬ 
venöt millió koronát követelt emberbaráti esz¬ 
méjének megvalósítására. Nem kapta meg ezt 
a roppant összeget, de a nagy angol nem¬ 
zet mégis milliókat adott össze néhány hét 
alatt s az üdv hadserege nagy arányban fej¬ 
leszthette ki emberbaráti intézményeit. S az 
üdv hadseregének most, hogy a tábornok meg¬ 
halt, 87C>S «hadteste* és "hadkiegészítő kerü¬ 
leteit, 21,390 tisztje és altisztje van, a mely 
három vagy több millió katonáját vezényli a 
világ ötvenhat országában, a világ harmincz 
nyelvén. 

Booth tábornok művének sikerében döntő 
része volt Booth feleségének, kit az üdv had¬ 
seregének anyjaként szoktak emlegetni. Boothné, 
ki a halálban rég megelőzte férjét, maga is 
nagy volt a szónoklatban s az ő nagy hatásá¬ 
nak lehetett tulajdonítani, hogy az asszony az 
üdv hadseregében kezdettől fogva egyenlő jogú 
volt a férfiúval. Az üdv hadseregének tisztjei 
és hivatalnokai közt negyven százalék a nő, 
s a hadsereg lelki életében a társadalmi rend 
sarkköve a házasság. Ez nemesítette meg 
Booth" tábornok törekvéseit s ez tette hatha¬ 
tóssá harczát a nyomorúságszülte bűnök ellen, 
melyeket, a reá figyelők lelki fogékonyságához 
alkalmazva, rövid szóval és kifejezőén önlfig-nelí 
nevezett. S a prófétaszakállú aggot tisztelték 
kicsinyek és nagyok, London város díszpol¬ 
gárai közé választotta, az angol anyakirálynő 
halálos ágyán is felkereste részvétével és 
nagyrabecsülésével, s a német császár a tisz¬ 
telet és elismerés koszorúját küldötte koporsó¬ 
jára. 
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A KECSKEMÉTI MÜVESZTELER 
Y ujj un hol ÍB kezdjem a dolgot és mit is 

Írjak erről a telepről, honnét oly sok színes 
emléket hoz magával az irigykedve hazatérő 
látogató? Azzal töltsem-e meg czikkemet, a 
mivel a kórházak ismertetése szokott kez¬ 
dődni : épült Kecskemét város áldozatkészségé¬ 
ből 1911 -ben ennyi és ennyi területen és így 
tovább ? De akkor hol maradna az a tömér¬ 
dek csillogó szin, az a sok másoknak idegen 
emlék, mely ragyogó diszitménnyé szövődött 
össze emlékezetemben? 

Ezerféle zöldben tarkálló akáczok, hamvas 
ezüstü fenyők, szűziesen tartózkodó zöldjük¬ 
ben előkelő platánok, reszkető nyirfalombok, 
szürkés olajfák, égővörös, haragos sárga vagy 
százféle violaszinben tündöklő virágágyak, év¬ 
tizedes thuják között álló tarka tetejű házakra 
tűz le itt a perzselő alföldi nap, mely bősé¬ 
gesen ontja sugarát a végtelen égbolt mély-
szinű kékjéről. A vakítóan fénylő homokföveny 
utakra kékellő árnyékok borulnak, sötétlő lom¬ 
bok mögül narancssárga házfal kandikál elő, 
csupa töretlen ragyogó, tündöklő szin, valósá¬ 
gos paraszthimzós. A természet erre a képre 
a maga festékes tubusaiból keveretlenül vakító 
erejükben rakta fel a maga színeit; nem a 
megszokott alföldi nagyszerű egyhangúság ez, 
hanem valóságos Szinnyei-utánzat. Annak, a 
ki itt éli művészetét, nem kell messzire czi-
pelnie festőkészségét, csak kiül a kertbe s bár¬ 
merre fordul, máris festhet. Sötétlő akáczlom-
bok vakítva világító házfalakra borulnak, előt¬ 
tük vakító vörös virágok, felettük ultramarinkék 
az ég és máris készen van a kép. 

Kényelmes villák vastag, hűvös falakkal, 
meghitt nagy ablakmélyedésekkel, honnét a 
parkra vagy a messze távlatú rónára látni, 
melynek széle itt-ott gyárkéményekkel, temp¬ 
lomtornyokkal van megtűzdelve, közelebb el¬ 
szórt tanyák komoly topolyfáik sudár koro¬ 
náival. Mélységes csend, melyet dübörögve űz 
el néha egy-egy pillanatra a prüszkölő vonat, 
mely maga sem tudja, hogy mit keres errefelé, 
forró alföldi szél, mely remek tiszta levegő¬ 
jével simogatja a szegény városi embert. 

A városban meg girbe-gurba utczák, tarkára 

meszelt házak, színes ruhákban lebzselő, fut¬ 
kosó asszonynép, heverészö gyerekhad, ős-
piszokfedte czigánynegyed, por, vásári élet, • 
csupa festeni való. Igen, itt lehet dolgozni, itt 
van mit festeni. Valamelyik pesti festőmester¬ 
iskolából egy csomó gyerekpiktor leszabadult 
nyaralni a telepre. Öröm megnézni pár nap 
óta összefestett spórolós papandekliröl lemo-
solygó képeiket. Hevenyészett kiállításukon 
csupa közvetlen, őszinte természetmegérzés, 
csupa derült, villogó szin, csupa öröm és egész¬ 
ség. Meglátták a virágok szinpompáját, meg¬ 
ismerték az akáczlombok struktúráját, fellelke¬ 
sedtek a kékellő lombok árnyékának és az 
égő színű virágágyak szinakkordjain. S ha a 
forró nyári nap lustasága elfeledtette is a fia¬ 
talok nevét, annak emléke megmaradt, hogy 
üdén, ha néha kissé tapasztalatlanul is, tudnak 
megfesteni sok veszedelmes dolgot, mit isko¬ 
lájukban még nem szabad. 

Egy házzal odébb Falus Elek lakik, a telep 
lelkes szószólója és managerje. A modern ma¬ 
gyar ornamentika első mesterét lakásának be¬ 
rendezése is elárulja, legtöbb látogatója alig¬ 
hanem megirigyli minden apró részletre ki¬ 
terjedő páratlan Ízléséért. Lelkesülten beszél 
telepük jövőjéről. Már most is, pedig alig egy¬ 
két hete, hogy valamennyire rendbe jöttek, 
meglátszik a kolónia tagjain az itteni élet 
munkára buzdító hatása, a környezet szin-
pompás életének közvetlen megfigyelése, de a 
maga munkáiból nem igen mutogat, csak 
nagy nehezen egyet-mást, hanem körútra visz 
a többiekhez. 

Grünwald Béla műtermében nagy meglepe¬ 
tések. A műcsarnok jubiláris tárlatán látott 
erőteljes vonalfelfogásába most már izzó szi-
neket önt, keserves küzdelemmel legyűrte a 
konstruktív formát s hozzájuk adja már a 
színek lyráját is. Nem lett hűtelen a tájkép¬ 
festéshez sem, nagy figurális alkotása mellett 
visszakalandozik hozzá néha, az októberi mű¬ 
csarnoki tárlaton meglepetésszerűen fognak 
hatni nagy szinellentétekből felépített nyugodt 
tájképei. Itt festette a telepen mindet, a való¬ 
ság hű megfigyelése elválaszthatatlanul forr 

rajtuk össze festőjük erős átteremtő erejével. 
Olgyay Ferencz műteimében is sok az őszre 
tervezett munka. A ki csak a régi Olgyayra 
emlékszik, annak újság lesz, hogy mennyire 
üdébbek lettek színei. A régi Olgyay szín¬ 
skálája haragos volt, volt valami németes íze, 
nem volt mentes néha színpadias póse-októl 
sem, ma pedig egy vidám lelkű, kiforrott lá-
tásií, a megfigyelés egyszerű finomságaival 
ható, nyugodt, befejezett művész. 

Pólya Tibor még a válaszúton áll. Egy¬ 
részről erőteljes természetmegfigyelő, az im¬ 
pressziók ügyes felfogója, másrészt egészen 
sajátos viziószerű erővel stilizáló. Hermann 
Lipót is itt dolgozik, a magyar rónaságon el¬ 
képzelhetetlennek látszó művészetébe is bele¬ 
lopja magát lassanként a környezet Fel-fel-
tünik képein az akáczfa, egy-egy naptól per¬ 
zselt aszú mező. Meglátszik még néha színein 
a rajzoló festése, a ki inkább kifest, mint 
megfest, de legtöbbjük sokkal életteljesebb ma, 
mint azelőtt volt. Faragóra is jó hatással volt 
a kiköltözködés. Merev plakátstílusából jutott 
el a festéshez, a mi sokáig meg is látszott 
képein. Ma már felejti a stilizált vonalat, a 
felületek merev színeit és nagy kedvvel festi 
a kecskeméti szintarka és mégis egy szín-
akkordba összecsendülő világot, íme, lassan¬ 
ként ereszkednek már a talajba a gyökerek, 
melyek a művészt a maga földjéhez kötik és 
faji jellemet adnak művészetének. 

A kecskeméti telep tagjai azt akarják, hogy 
ebből az elnevezésből is fogalom váljék. Mi¬ 
közben a kolóniával határos népkert tarka¬ 
barka lampiónokkal ékes platánjai alatt járunk 
s aztán a szentistvánnapi sokadalom száz¬ 
ezernyi színfoltja, oszló, majd összeverődő 
mozgásai között a vasút felé döczögtet a vi¬ 
déki konflis, Falus Elek lelkesen magyarázza, 
hogy mit is akarnak művészetükkel: vidámak 
akarnak lenni, örülni az életnek, egészségesek, 
színekben dúskálók és a mit nem igen hall 
az ember művészek szájából, ezeknek a tulaj¬ 
donságoknak révén elsősorban ma'gyarok is. 

Farkas Zoltán. 

ÜDV HADSEREGÉNEK GYŰLÉSTERME LONDONBAN, A HOL BOOTH TÁBORNOK RAVATALÁT FELÁLLÍTOTTÁK. 

BOOTH TÁBORNOK HALÁLÁHOZ. A KECSKEMÉTI MÜVÉSZTELEPKŐL. - FESTÉS A SZABADBAN. 



GRUNWALD BÉLA MŰTERMÉBEN. OLGYAY FEKENCZ MŰTERMÉBEN. 

CSIKASZ IMRE SZOBRÁSZ MŰTERMÉBEN. 
A MŰKÉRT. (Wllványa elítt.) MŰVÉSZNÖVENDÉKEK MUNKÁBAN. 

HERMANN LIPÓT MŰTERMÉBEN. 
Alrf^-

A K E C S K E M É T I M Ű V ^ t o k . — Jelfy Qynla fölvételoi. 

A LEGIFJABB TANÍTVÁNY. 
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AZ ALBÁNOK. 
Törökország számos nemzetiségével van 

furcsa viszonyban, de legkülönösebb mégis az 
albánok helyzete. Ott ugyanis, a belső hegyek¬ 
ben, a hol kompakt tömegben, más nemzeti¬ 
séggel nem keverve él az albánság, egysze¬ 
rűen nincs is török közigazgatás. Skutaritól 
például néhány puskalövésnyire véget ér az 
adminisztratív határ, úgyszintén Pruzren alatt 
is. Ott már nincs sem polgári, sem katonai 
hatóság, még csak török őrházak sem. A belső 
vidéken már a bajraktárok, az albán törzs¬ 
főnökök az urak, a kik saját szokásaik, tör¬ 
vényeik szerint igazgatják a népet. Semmi¬ 
néven nevezendő hivatalos összeköttetésük 
nincsen a török hatóságokkal. Az egyes tör¬ 
zsek képviselve vannak ugyan Skutari-bnn a 
bulukbasik által, de ez is csak dekórum, s a 
legtöbb buluk basi nem is látta soha életében 
azt a földet, a melynek törzsét képviseli. A 
minthogy a török kajmakamoknak is kiosztják 
papiroson a belső albán területeket, de ezek 
még a székhelyüket is más, barátságosabb vi¬ 
déken tartják. Hogy a törzsek miképen értel¬ 
mezik a török fenhatóságot, annak jellem¬ 
zéséül csak egy példát hozok fel. Az utolsó 
török-montenegrói háborúban belső Albánia 
területén át kellett elvonulniuk a török had¬ 
testeknek Montenegró határához. Az első had¬ 
test parancsnoka ismerte az albán viszonyokat 
és az albán felfogást, engedélyt kért tehát a 
határ mentén tanyázó törzstől az átvonulásra. 
Mehetett is szabadon. A másik, hadtestparancs¬ 
nok azonban túltette magát az albán etiket¬ 
ten. De pórul is járt. A néhány ezer főből 
álló törzs visszaverte. Pedig albán érdekekért 
is verekedtek akkor a törökök, miután Xikita 
Albánia rovására akart terjeszkedni. 

Ennek a patriarkális államjogi felfogásnak 
akartak az ifjú-törökök véget vetni, a mikor 
proklamálták a modern Törökországot. Rend¬ 
szeres katonáskodásra, adófizetésre, az állami 
törvények respektálására akarták szorítani az 
albánokat; elszedték fegyvereiket, V. Mohamed 
szultán pedig két évvel ezelőtt, rigómezei lá¬ 
togatása alkalmával megváltotta a vérbosszút. 
Kétségtelenül hibáztak abban, hogy gyors tom¬ 
póban akarták keresztülvinni a radikális re¬ 
formokat. Nem fontolták meg, hogy egy teljes 
kulturátlanságban, vad szokások között élő 
népet máról-holnapra átalakítani nem lehet. 

Izmail Kenut.', VIóra Ehrem bei, Dervis 

Izmail Kemal bej, az albán fölkelés egyik vezetője. 

Hima, Mjeda és más albán vezérek politikai 
és kulturális akcziója ma már számot tevő s 
méltánylásra is érdemes, mert végre is azt 
czélozza, hogy ennek az érdekes, szivós, jeles 
tulajdonságokkal ékeskedő fpjnak, a mely a 
baszkok mellett Európának legrégibb népe, 
megőrizze faji jellegét, nyelvét s a kultúra 
mezején is gyümölcsöztesse nagy tehetségeit. 
Kivezesse a barbár életmódból a czivilizáczió 
áldásaiba. Kettős irányzattal kellett tehát a 
török politikának az albánokkal szemben meg¬ 
küzdeni, előre látható volt, hogy az albánok 
erejével és elszántságával nem tud megbirkózni. 

Tulajdonképen érdeke is Törökországnak a 
megegyezés. Európai Törökország területeivel 
szemben annyiféle aspiráczió nyilvánul meg, 
hogy feltétlenül szüksége van az albánság 
feszítő erejére. Törökországnak legnagyobb és 
legveszedelmesebb ellenfele mégis csak a szláv-
ság s az albánok földje ék gyanánt hatol a 
szláv területek közé. Ha faji jellegét védeni 
akarja az albánság, neki is a szlávokkal kell 
megküzdenie. S ezt ezzel az évszázados ellen¬ 
felükkel következetesen s nagy eredménnyel 
cselekszik is. Ó-Szerbiának, a szerb császárság 

egykori középpontjának nem egy területe van 
már, a hol alig találni hírmondónak szerbet. 
A.Z albánságnak óriási magába olv-asztó ereje 
tílnyelte őket s a nyelvi és faji határokat 
egyre nagyobb erővel tolják északnak, a szerb 
királyság határa felé. A szlávság ellen való 
védekezés tehát ipso facto egymás mellett ta¬ 
lálja a törökséget és az albánságot. Érzik ezt 
az albánok is s azért jiem irányul az ő törek¬ 
vésük szeparatizmusra s hangoztatják még a 
legszenvedélyesebb politikusaik is az ottomán 
birodalomhoz való tartozandóság szükséges¬ 
ségét. Az albánok, sajátos felfogásaiktól elte¬ 
kintve, a legragaszkodóbb nemzetisége a török 
államnak, a mit egyébbként biztosít a moha¬ 
medán vallás is, a mely Albánia túlnyomó 
népességének is vallása. E sorok irója ismeri 
az albán viszonyokat, bejárta több izben az 
albán földet, érintkezik albán vezetőkkel, de 
soha olyan felfogásra nem talált, a melyből 
csak távolról is szeparatisztikus törekvéseket 
lehetne kiolvasni. Izmail Kcmal bej mondotta 
egyszer e sorok Írójának: 

- Mi nekünk pusztulásunk lenne a Török¬ 
országtól való elszakadás, mert a környező s 
ellenséges indulatú nemzetiségek és hatalmi 
törekvések elnyelnének bennünket. Egyma-
gunkra hagyatva, nem tudnánk védekezni. 

Ferde fogalmak élnek különben is az albán 
autonomikus törekvésekről, a melyeknek csak 
olyanok adhatnak hitelt, a kik merőben tájé¬ 
kozatlanok az albán viszonyokat illetőleg. 
Egységes közigazgatási területről van mind¬ 
össze szó, de nem egységes autonómiáról. Ez 
utóbbi a mai viszonyok mellett maga az al¬ 
bánság miatt keresztülvihetetlen, mert a hány 
a törzs Albániában, annyi önálló köztársaság 
van ott egyúttal. S a ki járt belső Albá¬ 
niában, az a legjobban tudja, hogy az egyes 
törzsek közötti határvonalat eltörölni, legyőz¬ 
hetetlen nehézségekbe ütközik. 

Az albán nyelv, az albán szokások, az 
albán faj védelmét sürgetik ők, a kultúra 
eszközeit követelik s a méltányosság al¬ 
kalmazását kívánják. Ezért szállottak immár 
negyedízben fegyverbe, az alkotmány kivívása 
óta, s Európa teljes joggal nézi feszült vá¬ 
rakozással a fejleményeket, mert a keleti kér¬ 
dés arénájába máról-holnapra, imponáló erő¬ 
vel lépett be egy új faj nem kisebb czélzat-
tal, mint hogy eldöntse a keleti problémát, a 
mint efcti a diplomáczia is megérezte. 

Sz—gh. D 

PÉTER ÉS VENDI. 
Beggny. — Irta J. M. Barrie. 

l FEJEZET. — PÉTER BETOPPAN. 

Előbb-utóbb, egyet kivéve min¬ 
den gyermek felnő. Hamar meg¬ 
tudják, hogy fel fognak nőni, Vendi 
ilyen módon tudta meg: egy nap, 
két éves korában játszott a kert¬ 
ben, leszakított egy virágot és az 
anyjához szaladt vele. Alighanem 
nagyon bájos lehetett, mert Dar¬ 
lingné asszony a szivére tette a 
kezét és felkiáltott. «0h, mért nem 
maradhatsz örökre olyan, mint 
most!» Mindössze ez történt, de 
ettől fogva Vendi tudta, hogy neki 
fel kell nőni. Mindenki megtudja, 
mire kétéves lesz. A kétéves kor a 
gyermekkor végének kezdete. 

Vendi anyja kedves asszony volt, 
romantikus észjárású és édes, duz¬ 
zogó szájú. Romantikus észjárása 
olyan volt, mint a kis dobozok, 
melyek egymásba vannak dugva 
s a rejtelmes Keletről származnak. 
Akárhányat húzunk ki, még min¬ 
dig marad benne egy. Duzzogó 
száján pedig _volt egy csók, melyet 
Vendi sohase tudott megkapni, pe¬ 
dig nagyon szembetűnő helyen volt, 
a szája jobb szögletében. 

Darling úr a következő módon 
kapta meg Darlingné asszonyt: az 
a sok gentleman, a kik akkor vol¬ 
tak fiúk, mikor ő leány, egyidejű¬ 
leg fölfedezte, hogy szerelmes bele 
és valamennyien hozzászaladtak, 
hogy megkérik, kivéve Darling 

'Vasárnapi l'jság» részére, kcsiitett Vadász Miklósnak az eperjesi ünnepélyen 

urat, a ki kocsit fogadott és elsőnek 
toppant be. így aztán ő kapta meg 
a lányt. Megkapta egészen, kivéve 
a legbelső dobozt és azt a bizo¬ 
nyos csókot. A dobozról soha nem 
is tudott s idején felhagyott azzal 
is, hogy megkapja a csókot. "Vendi 
azt gondolta, Napóleon megkap¬ 
hatta volna, de én el tudom 
képzelni, hogy ő is megkísérelte 
volna s aztán dühösen távozott 
volna el, becsapva maga mögött 
az ajtót. 

Darling úr azzal szokott kér¬ 
kedni Vendi előtt, hogy a mama 
nemcsak szereti, hanem tiszteli is 
öt. Azok közül a nehéz emberek 
közül való volt, a kik értenek az 
értékpapírokhoz. Természetesen 

nem ért ezekhez senki, de Darling 
úr úgy látszott, mintha értene és 
gyakran mondta, hogy az állam¬ 
papírok emelkedő irányzatot mu¬ 
tatnak, a részvények pedig csök¬ 
kenőt s ezt oly módon mondta, 
hogy minden asszony tisztelte volna 
érte. 

Dailmgné kezdetben pontos rend¬ 
ben tartotta számadáskönyveit s 
valóságos buzgalmat fejtett ki eb¬ 
ben, mintha valami játék lett 
volna; egyetlen kelbimbó sem ma¬ 
radt ki a könyvből. Később azon¬ 
ban már egész kelvirágoknak is 
nyoma veszett és helyettök kis 
babák rajzolt képei kerültek oda. 
Ezek voltak Darlingné aszszony 
találgatásai. 

Előbb Vendi jött, aztán János, 
aztán Mihály. 

1. Prisztina ioutcaája. — 2. piacza — 3. alt 
t 
• 

AZ ALBÁN F Ö L K E L É S S Z Í N H E L Y É B Ő L . SZINYEI MERSE PÍL JERNYEI PARKJÁBAN. — Balogh Rudolf fölvétele. 
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Egy vsgy két héttel azután, hogy Vendi 
megjött, nagyon kétséges volt, meg tudják-e 
tartani, mert hát egy új szájat jelentett, mely¬ 
nek enni kellett adni. Darling úr borzasztó 
büszke volt Vendire, de nagyon becsületes em¬ 
ber volt s leült Darlingné asszony ágyának 
szélére, megfogta a kezét és számolgatta a 
költségeket, mialatt a felesége könyörögve né¬ 
zett rá. Az asszony meg akarta koczkáztatni a 
dolgot, lesz, a hogy lesz, de Darling úrnak 
nem ez volt a módszere. Az ő módszere a 
czeruza és papiros volt és ha az asszony köz¬ 
beszólásokkal megzavarta, újra élűiről kellett 
kezdenie. 

- Most ne szakíts félbe könyörgött 
neki. — Van egy fontom és tizenhét shillin¬ 
gem idehaza, két fontom és hat shillingem az 
irodában. Felhagyhatok a hivatalban való kávé¬ 
zással, ez mondjuk kitesz tiz shillinget. . . 

így számolgatott, aztán föltekintett a száma¬ 
dásából. 

— Marad kilencz font, kilencz shilling s hét 
pence. Az a kérdés, ki tudunk-e jönni ennyiből? 

— Persze hogy ki tudunk, - - kiáltott Dar¬ 
lingné. Csakhogy ő elfogult volt Vendi érdeké¬ 
ben s kettőjük között Darling úr volt az erő¬ 
sebb jellem. 

- Jusson eszedbe a mumsz - - figyelmez-
1ette majdnem fenyegetően és folytatta a szá¬ 
molást. - A mumsz majd belekerül egy 
fontba, — ennyit irtam bele, pedig biztosan 
többe fog kerülni legalább harmincz shilling¬ 
gel — ne szólj közbe — a kanyaró egy font 
ötbe, a bárányhimlő egy fél aranyba, ez össze-
véve két font tizenöt - - ne forgasd az ujja¬ 
dat - - a szamárhurut mondjuk tizenöt shil¬ 
ling — és így számolgatott és minden alka¬ 
lommal más eredmény jött ki, de végül is 
Vendi megszületett. 

John születésekor már némi izgalom volt, 
Mihálynál már sopánkodás is, dehát meglett 
mindakettő és nemsokára látni lehetett mind a 
három gyereket, a mint Miss Fulsom gyermek¬ 
kertjébe jártak dadájuk kiséretében. 

Darling úrnak az volt a szenvedélye, hogy 
szeretett pontosan ugyanolyan lenni, mint a 
szomszédjai, így tehát természetesen volt da¬ 
dájuk is. Mivel azonban szegények voltak, a mi 
főleg a tömérdek tejnek volt tulajdonítható, a 
melyet a gyerekek megittak, — ez a dada egy 
újfundlandi kutya volt, Nana nevű, a kinek 
tulajdonképen nem is volt gazdája, a míg 
Darlingék nem szerződtették. Mindig nagy 
fontosságot tulajdonított a gyermekeknek és 
Darlingék a Kensington-kertben ismerkedtek 
meg vele, a hol Nana a gyermekkocsik körül 
szokott szaglászni, nagy bosszúságára a gon¬ 
datlan pesztonkáknak, a kiknek utána ment 
egész hazáig és bepanaszolta őket az úrnőik¬ 
nél. Pompás dajkának bizonyult. Éjjel is bár¬ 
mely pillanatban fölugrott, ha védenczeinek 
valamelyike csak egyet is nyöszörgött. Lakó¬ 
helye természetesen a gyermekszobában volt. 
Példaképe volt a kifogástalan magaviseletnek, 
mikor elkísérte a gyermekeket az iskolába, 
megfontoltan, nyugodtan ment mellettük, ha 
jól viselték magukat és sorba taszigálta őket, 
ha valami rósz fát akartak a tűzre tenni. Soha, 
egyetlen egyszer sem felejtette el János kendő¬ 
jót s ha esett az eső, esernyőt vitt a szájában. 
Miss Fulsom iskolájának földszintjén van egy 
szoba, a hol a dadák szoktak a gyermekekre 
várni. Padokon ülnek, Nana ellenben a padlón 
feküdt, — ez volt köztük az egész különbség. 
A dadák úgy tettek, mintha ignorálnák, mint 
valami hozzájuk képest alsóbbrendű társadalmi 
osztályhoz tartozó egyént. Nana pedig meg¬ 
vetette léha beszélgetésüket. Azt se szerette, ha 
Darlingné barátnői látogatást tettek a gyermek-
szobában, de ha mégis jöttek, akkor ő leoldotta 
Mihály kötényét és a kék szegélyű kötényt 
adta rá, megtörölgette Vendi arczát és meg-
simítotla János haját. 

Semmiféle gyermekszobát nem lehet korrek-
tebbül kormányozni és Darling úr ezt jól tudta, 
bár néha kellemetlen volt neki a gondolat, hogy 
vájjon mit beszélnek a dologról a szomszédok. 
Vigyázni kellett a társadalmi pozicziójára. 

Nana más tekintetben is zavarba hozta. Néha 
ugyanis ez az érzése volt, hogy nem tartozik 
bámulói közé. «De én tudom, hogy roppantul 
bámul téged, György*, — erősítgette Darlingné 
és ilyenkor intett a gyermekeknek, hogy legye¬ 
nek a rendesnél is kedvesebbek apjukhoz. Ked¬ 

ves tánczok következtek, melyekben néha az 
egyetlen cselédnek, Lizának is szabad volt részt 
venni. Liza valóságos szúnyognak nézett ki 
hosszú szoknyájában és szobalányi főkötőjével. 
Micsoda vidámsággal pajkoskodtak ! A legvidá¬ 
mabb köztük Darlingné volt, a ki oly hevesen 
piruettezett, hogy nem látszott semmi belőle, 
csak az a bizonyos csók és a ki akkor ugrott 
volna neki, megkaphatta volna ezt a csókot. 

Szóval nem volt ennél boldogabb család Péter 
Pan betoppanásáig. 

Darlingné akkor hallotta először Péter Pan 
hirét, mikor egyszer gyermekeinek lelkében 
kutatott. Minden jó anyának éjjeli szokása, 
hogy mikor a gyermekei elalusznak, elkezd 
keresgélni lelkűkben és elrendezi bennük a 
dolgokat másnap reggelre, a maguk helyére 
állítva vissza azt a sok mindenféle holmit, a 
mi napközben elvándorolt helyéről. A ki ébren 
tudott maradni (csakhogy persze senki sem 
tudott), láthatta a saját anyját, a mint szintén 
ezt teszi és nagyon érdekes dolog lett volna 
figyelni öt. Olyan ez, mint mikor valaki fiókos 
szekrényekben kutat. Láthatni az anyát, a mint 
letérdelve elmélázik egyén-máson, a mi gyer¬ 
mekei lelkében van, csodálkozva, honnan az 
Isten csodájából szedték fel ezeket, — kedves 
és kevésbbé kedves felfedezéseket tesz, az egyik 
dolgot az arczához szorítja, mintha valami 
szép kis czicza volna, a másikat hamar eltolja 
szem elől. Ha aztán fölébredsz reggel, azok a 
rosszaságok és gonosz szenvedélyek, a melyek¬ 
kel az este lefeküdtél, szépen össze vannak haj¬ 
togatva és elhelyezve lelked legalján, a fel¬ 
színén, legfölül pedig ki vannak teregetve a 
csinosabb gondolataid, készen arra, hogy föl¬ 
vegyed őket. 

Nem tudom, láttátok-e már egy ember elmé¬ 
jének térképét. A doktorok néha térképeket 
rajzolnak testetek mindenféle más részéről és 
a saját térképetek rendkívül érdekes is lehet 
nektek, de ám próbálják megrajzolni egy gyer¬ 
mek elméjének térképét, a mely nemcsak zűr¬ 
zavaros, hanem még folyton jár-kel is, egy 
pillanatra sem marad veszteg. Vannak benne 
czikk-czakkos vonalak, ezek a sziget térképei, 
mert a tündéri Nincsország mindig többé-
kevésbbé sziget, itt-ott bámulatos színfoltokkal 
és korall-szirtekkel, meredek formájú hajókkal 
a nyilt tengeren, vademberekkel, gnómokkal, a 
kik legtöbbnyire szabók, barlangokkal, melye¬ 
ken patak folyik keresztül, herczegekkel, kik¬ 
nek hat bátyjuk van, egy csaknem szétmállott 
kunyhóval és egy nagyon kicsiny öreg nénivel, 
kinek horgas az orra. Könnyű volna ezt a tér¬ 
képet megrajzolni, ha csak ennyiben állna a 
dolog; de van benne még sok más is: az első 
iskolai nap, vallás, a kerek kút, varrás, gyil¬ 
kosságok, akasztások, dativusban ragozott szók, 
csokoládés puddingok, az a három pence, a 
mit azért kapott, mert maga húzta ki a fejfo¬ 
gát és így tovább. Mindez nagy része az emlí¬ 
tett szigetnek, vagy valamely más térképen lát¬ 
ható és összevéve bizony ugyancsak zavaró 
dolog, kivált, mert soha semmi sem marad 
benne nyugton. 

Nincsország természetesen nagyon változik. 
Jánoséban például lagúnák vannak, melyek fe¬ 
lett flamingók repülnek s ezekre János lövöl¬ 
döz, míg a Mihályéban, a ki még nagyon kicsi, 
van egy laguna, mely átröpül egy flamingót. 
A kis Mihály ugyanis ép oly kevéssé tudja, 
hogy mi a Ifiguna, mint azt, hogy mi a fla¬ 
mingó. János egy a fövényen megfeneklett fel¬ 
fordult csónakban lakik, Mihály egy wigwam¬ 
ban, Vendi egy levelekből takarosán összevar-
rott házban. Jánosnak nincsenek barátai, Mi¬ 
hálynak éjszaka vannak barátai, Vendinek van 
egy kis farkasa, melyet elhagytak a szülei; de 
egészben véve a Nincsországok között van 
valami családi hasonlóság. Varázsos partjain 
köti ki minden játszó gyermek csónakjait. Mi 
magunk is voltunk benne; néha-néha még 
most is halljuk a hullámverésének hangját, 
habár nem kötünk is ki rajta soha többé. 

Az összes szép szigetek közt ez a Nincs¬ 
ország a legkényelmesebb és legszilárdabb; 
nem nagy és szélesen elterülő, nincsenek unal¬ 
mas nagy távolságok egyes kalandjai között, 
hanem kellemesen zsúfolt. Ha napközben ját¬ 
szik rajta az ember a székekkel és asztalterí¬ 
tőkkel, akkor nincs benne semmi nyugtalanító, 
abban a két perczben azonban, a mi az elal-

vást megelőzi, csaknem egészen elevenné válik. 
Ezért vannak az éjjeli lámpák. 

Gyermekei elméjében tett kutatásain Darlingné 
néha olyan dolgokra bukkant, melyeket nem 
tudott megérteni. Ezek közül a leginkább 
zavarba hozta a Péter neve. Nem ismert sem¬ 
miféle Pétert, pedig mégis csak ott volt János 
és Mihály elméjében itt-ott, a Vendié pedig 
teljesen tele volt irkáivá vele. Ez a név nagyobb 
betűkkel volt beleírva, mint bármely más szó 
és a hogy Darlingné elnézte, sajátságosán 
hetyke külseje volt. 

- Igen, igazán hetyke — mondta Vendi is 
sajnálkozva. Az anyja vallatta őt. 

- De hát ki ő, édesem? 
- Péter Pan, hisz tudja, anyám. 

Darlingné eleinte nem ludta, de aztán vissza¬ 
gondolt a maga gyermekkorára és ekkor eszébe 
jutott Péter Pan, a ki mindig a tündérek között 
lakik. Különös történetek voltak róla, mint 
például, hogy ha egy gyermek meghal, ő vele-
m egy egy darabig, hogy szegényke meg ne 
ijedjen. Darlingné egykor hitt benne, de most 
már asszony volt, megjött az esze és minden¬ 
képen kételkedett, hogy van-e egyáltalán ilyen 
valaki. 

- Különben is — mondta Vendinek — az¬ 
óta felnőtt volna ő is. 

- Oh nem, nem nőtt fel — bizonygatta 
Vendi — ép akkora most is, mint én. 

Úgy értette, akkora mint ő nemcsak testre, 
hanem elmére nézve. Hogy honnan tudta ezt, 
maga se tudta. 

Darlingné tanácsot kért Darling úrtól, de az 
csak mosolygott rajta. 

- Jegyezd meg a szavamat — mondta — 
ez megint valami ostobaság, a mit Nana csúsz¬ 
tatott a fejükbe. Épen olyan gondolat, amilyen 
egy kutyától telik. Hagyja bókében, majd el¬ 
múlik magától. 
^, Csakhogy nem múlt el magától és nem telt 
bele sok idő, az az izgága Péter Pan valóság¬ 
gal megijesztette Darlingnét. 

A gyermekek a legkülönösebb kalandokat 
élik át a nélkül, hogy megijednének tőlük, így 
például elkezdik mesélni egy héttel a dolog 
megtörténte után, hogy mikor az erdőben jár¬ 
tak, találkoztak meghalt apjukkal és játszottak 
vele. Ilyesformán történt, hogy Vendi egy reg¬ 
gel nyugtalanító leleplezést tett. Néhány faleve¬ 
let találtak a gyermekszoba padlóján a melyek 
egész bizonyosan nem voltak még ott, mikor a 
gyerekek lefeküdtek. Darlingné ép rajtuk törte 
a fejét, mikor Vendi elnéző mosolylyal szólt: 

— Én azt hiszem, már megint Péter Pan 
járt itt. 

- Mit mondasz, Vendi? 
- Olyan roszaság tőle, hogy nem akar ta¬ 

karítani; - - mondta Vendi sóhajtva. Vendi 
nagyon rendes gyerek volt. 

Egészen magától értetődő módon mondta el, 
hogy Péter néha éjszaka bejön a gyermek-
szobába, leül az ő ágya lábához és játszik neki 
a sípján. Csak az a baj, hogy ő sohasem ébred 
fel, úgy hogy maga se tudja, honnan tudja ezt. 
Csak épen tudja. 

- Micsoda csacsiságokat beszélsz, drágám. 
Senki sem juthat be a házba zörgetés nélkül. 

- Én azt hiszem, ő az ablakon át jár be -
szólt Vendi. 

- Édes szivem, hiszen a harmadik emele¬ 
ten lakunk. 

- Nem az ablak alján voltak a levelek, 
anyám ? 

Csakugyan úgy volt; a leveleket közvetlenül 
az ablak közelében találták. 

Darlingné azt se tudta, mit gondoljon, mert 
mindez Vendi szemében olyan természetesnek 
látszott, hogy nem lehetett azzal elütni, hogy 
a kislány álmodik. 

- Gyermekem — kiáltott az anyja — mért 
nem szóltál erről előbb ? 

- Elfelejtettem - - mondta Vendi könnye¬ 
dén. Sietett reggelizni. 

Igen, bizonyára mégis csak álmodott. 
Másfelől azonban itt voltak azok a levelek. 

Darlingné gondosan megvizsgálta őket, biztos 
volt, hogy olyan fa nem terem Angolország¬ 
ban, a melynek ilyen levelei vannak. Keresgélt 
a padlón, gyertyafény mellett kereste, nincs-e 
ott idegen lábnyom. Belekotorászott a piszka¬ 
vassal a kályhába és végigtapogatta a falakat. 
Vetett egy tekintetett az ablakból a kövezetre 
is, - - volt vagy harmincz lábnyi mélység 08-

még esőcsatorna sem volt, a melyen valaki fel¬ 
mászhatott volna. 

Vendi bizonyosan álmodott. 
Csakhogy Vendi mégsem álmodott, mint a 

legközelebbi éjszaka megmutatta, az az éjszaka, 
.melyen a gyermekek rendkívüli kalandjai meg¬ 
kezdődtek. 

Azon az éjszakán, melyről szó van, a gyer¬ 
mekek valamennyien az ágyban voltak. Vélet¬ 
lenül Nanának épen kimenője volt, Darlingné 
megfürdette a gyerekeket és énekelt nekik, míg 
egymás után mind a hárman eleresztették a 
kezét és belesiklottak az álom országába. 

Mind olyan nyugodtaknak és szelídeknek 
látszottak, hogy anyjuk mosolygott a saját 
aggodalmain és nyugodtan leült a kandalló 
mellé varrni. 

Mihály számára varrt valamit, a kinek köze¬ 
ledett a születése napja. A kandalló meleg volt, 
a gyermekszobát homályosan világította meg 
három éjjeli lámpa. A varrás Darlingné ölében 
hevert. Aztán a feje bóbiskolt, nagyon kedve¬ 
sen. Elaludt, íme, mind a négyen: Vendi és 
Mihály amott, János itt, Darlingné pedig a 
kandallónál. Szükség lett volna egy negyedik 
éjjeli mécsesre is. 

Darlingnénak álma volt. Azt álmodta, hogy 
Nincsország nagyon is közel jött és hogy egy 
idegen fiú toppant be belőle. Nem ijesztette 
meg, mert úgy tűnt fel neki, látta már olyan 
asszonyok arczában, a kiknek nem volt gyer¬ 
mekük. Néha talán anyáknak arczában is meg 
lehet találni. Az álomban azonban szétszakí¬ 
totta a hártyát, mely elhomályosítja Nincs-
országot és Darlingné látta, hogy Vendi, János 
és Mihály bekukucskálnak a hasadékon. 

Maga az álom semmiség lett volna, de mi¬ 
alatt Darlingné álmodott, a gyermekszoba ab¬ 
laka hirtelen kitárult és egy test ugrott le a 
padlóra. Egy különös 'világosság kisérte, a mely 
nem volt nagyobb, mint az ember ökle és úgy 
ugrált a padlón, mint valami élő dolog. Azt 
hiszem, ez a világosság ébresztette fel Dar¬ 
lingnét. 

Felkiáltva felugrott és látta a fiút és hogy¬ 
hogy nem, azonnal tudta, hogy Péter Pan. Ha 
ön, vagy én vagy Vendi ott lettünk volna, 
észrevettük volna, .Jiqgy ^hasonlít Darlingné 
csókjához. Kedves fiú volt; falevelekbe volt öl¬ 
tözve és a fákból kibugygyanó mézgába, de a 
legelragadóbb dolog az volt benne, hogy még 
megvoltak az összes tej fogai. Mikor látta, hogy 
Darlingné felriad, rávicsorította ezeket az apró 
gyöngyfogakat. 

II. FEJEZET. — AZ ÁRNYÉK. 

Darlingné elkezdett jajveszékelni és erre, 
mintha valaki csöngetett volna, megnyílt az 
ajtó és belépett rajta Nana, hazatérve kimenő¬ 
jéről. Morogva nekiugrott a fiúnak, a ki erre 
könnyedén kiugrott az ablakon át. Darlingné 
újra jajveszékelni kezdett, - - de most meg a 
fiú miatt ijedt meg, mert azt hitte, biztosan 
vége van. Leszaladt az utc.zára, hogy megnézi 
összeroncsolt kis testét, de bizony nem talált 
ott semmit. Aztán fölnézett és a sötét éjszaká¬ 
ban megint csak nem talált semmit, csak — ő 
legalább annak hitte — egy hulló csillagot. 

Visszatérve a gyermekszobába, Nana szájá¬ 
ban talált valamit, a miről hamarosan kiderült, 
hogy a fiú árnyéka. Mikor ugyanis a fiú fel¬ 
ugrott az ablakba, Nana hamar becsukta mö¬ 
götte, arra ugyan, hogy őt magát elfogja, már 
későn, de az árnyékának már nem volt ideje 
kibújni; az ablak becsapódott és becsipte az 
árnyékot. 

Mindenki elképzelheti, hogy Darlingné gon¬ 
dosan megvizsgálta az árnyékot, - - egészen 
közönséges, rendes árnyék volt. 

Nanában nem volt kétség az iránt, hogy mit 
kell vele csinálni. Kiakasztotta az ablakba, 
abban a véleményben, hogy a fiú majd csak el¬ 
jön érte. Hadd tegyük oda — gondolta - - a 
hol könnyen megkaphatja, a nélkül, hogy 
zavarná a gyermekéket. 

Szerencsétlenségre azonban Darlingné nem 
akarta otthagyni az ablakon; nagyon hasonlí¬ 
tott a szennyes ruhához és a ház tekintélye 
csorbát szenvedett volna miatta. Arra gondolt, 
hogy majd megmutatja Darling úrnak, de ő 
épen azt számítgatta, miből vesz télire való 
nagykabátot Jánosnak és Mihálynak. Nedves 
törülköző volt a fejére csavarva, hogy az agy¬ 

veleje jobban működjék, — bűn lett volna 
tehát zavarni. Különben is Darlingné előre 
tudta, mit mondana: «Mindez azért van, mert 
kutya a dadánk». 

Darlingné tehát arra határozta el magát, 
hogy összehajtogatja az árnyékot és gondosan 
elteszi egy fiókos szekrénybe, míg megjön a 
kedvező alkalom, hogy beszéljen róla a fér¬ 
jével. 

Az az alkalom egy hét múlva következett be, 
azon a felejthetetlen pénteki napon. Persze, 
hogy pénteken volt. 

- Különösen gondosnak kellett volna len¬ 
nem, hiszen péntek volt, — mondogatta később 
Darlingné az urának, mialatt Nana ott állt 
mellette és nyalogatta a kezét. 

- Nem, nem — mondta erre mindig Dar¬ 
ling úr - - ÓH vagyok mindenért felelős. Én, 
Darling György, én vagyok az oka. Mea culpa, 
mea culpa. 

(Folytatása következik.) 

A NAP- ÉS HOLDFOGYATKOZÁS LEGENDÁI. 
A mai ember már nem ismer misztikumot. 

A természettudományok megtanították arra, 
hogy a természetben nincsenek megérthetetlen 
csodák s ez a tudat oly mély gyökeret vert 
már bennünk, hogy nem csodálkozunk még 
a nagyon ritkán előforduló, különös és szo¬ 
katlan tüneményeken és sokszor, mikor nem 
is gondolunk arra, hogy megmagyarázzuk őket, 
azzal a hittel is megelégszünk, hogy meg¬ 
magyarázhatók. Ha ma látunk egy nap-, vagy 
holdfogyatkozást, tudjuk, hogy azok egyszerű 
csillagászati események, miket jó előre meg¬ 
jósoltak az asztronómusok, másodperczre tud¬ 
juk, mikor kezdődnek, meddig tartanak s a 
napnak és a holdnak ebben a bujócskajátéká-
ban még érdekességet is alig találunk. 

Másképen volt azonban a régieknél, a kik 
még nem tudtak semmit sem arról, hogy a 
természet milyen logikusan, könnyen meg¬ 
érthető, a kik mindig természetfölöttiséget 
kerestek a természetben. Ő előttük minden 
rejtély volt, a mit észrevették, mert hiszen 
csakis azokat a dolgokat vették észre, a mik 
ritkán történték meg, a miket nem szoktak 
meg gyerekkoruktól kezdve. Egészen magától 
értetődő volt, hogy a nap felkel és lenyugszik, 
nem is igen gondoltak arra, hogy vájjon miért 
ismétlődik ez olyan szabályosan, de félelem 
szállta meg őket s rettegtek a leghihetetlenebb 
katasztrófáktól, mikor váratlanul egy-egy nap¬ 
fogyatkozás különös impresszióiban volt részük. 
Pedig voltaképen mind a két tünemény egy¬ 
formán közönséges s egyformán, majdnem 
ugyanúgy magyarázható. A tudatlanság szülő¬ 
anyja a babonának s a babona — a míg él — 
csaknem leküzdhetetlenül rabigában tartja a 
józan észt. 

Ma már nyugodtan tekinthetünk a múltba s 
mikor a régi legendás hiedelmeket kiássuk a 
feledés temetőjéből, szinte megnyugtató érzés¬ 
sel gondolunk arra, hogy mindezek a naiv¬ 
ságok már valóban végleg a multakhoz tartoznak. 

A régi skandinávok két hatalmas farkast 
képzeltek az égben, Moongram-n&k és Feurís-
nek nevezték őket, s azt tartották róluk, hogy 
állandóan üldözik a napot és a holdat, mint 
az erdőbeli farkasok az utasokat. Mikor egyik 
vagy másik égitest fogyatkozni kezdett, azt 
hitték, hogy a szörnyeteg farkasok utolérték s 
most kezdik felfalni őket. Ilyenkor mindent 
megpróbáltak, hogy elijesszék a farkasokat, 
ordítoztak, lármáztak, leírhatatlan zenebonát 
csináltak s örvendtek akkor, mikor sikerült 
őket így elűzni s a nap újból teljes fényével 
ragyogott. 

Más népeknél is sokszor találkozunk ha¬ 
sonló állatok elképzelésével, a melyek felfalták 
fogyatkozások alkalmával a napot vagy a hol¬ 
dat. Néhol sárkány, másutt más szörnyetegek 
szerepelnek a mesékben, de mindenütt ugyanaz 
volt a szerepük s az emberek kétségbeestek 
mindig, mikor ilyen rettenetes helyzetben lát¬ 
ták a nélkülözhetetlen égitestjeiket. 

Holdfogyatkozások alkalmával az inkák azt 
hitték, hogy a hold megbetegedett s haldoklani 
kezd, hogy le fog szakadni az égről s a földre 
esik. Meg voltak győződve arról, hogy a ku¬ 
tyák a hold kedvencz állatai s ezért ilyenkor 
maguk vezették ki a szabadba kutyáikat s fü¬ 

leiket czibálva, meg más hasonló kínzásokkal 
kényszerítették őket vonításra. S a szegény 
kutyák kínos vonítását ilyen módon előidézve 
megnyugodtak, azt hívén, hogy a hold meg¬ 
hallotta az ebben a különös formában hozzá 
intézett könyörgéseiket s igyekezni fog min¬ 
den erejéből leküzdeni a betegségét és újjá¬ 
születni régi erejével s ragyogásával. 

Az indiánok és a peruiak maguk könyö¬ 
rögtek a dhold anyánk"-hoz, mikor az egyszerre 
sötétedni kezdett. Könyörgéseiknek természete¬ 
sen mindig megvolt az eredménye, a hold 
néhány óra alatt valóban kilépett az árnyék¬ 
ból s ismét mint telehold világított az éjsza¬ 
kában. 

A világtörténelemben számtalan említésre 
méltó esetről olvashatunk, melyekben a fo¬ 
gyatkozások döntő befolyással hatottak, néha 
kedvezően, de sokszor bizony szerencsétlen¬ 
ségeket okozva. 

Herodotos meséli, hogy egy izben a szittyák, 
azt hívén, hogy Ajaxares, Medes királya ne¬ 
heztel rájuk s ellenük tör, bosszúból egyik 
gyermekét titokban megfojtották, aztán meg¬ 
sütötték s feltálalták a királynak, mint valami 
rendkívül különös csemegét, a ki így megette 
saját gyermekét. Nemsokára kiderült ez a bűn 
s erre azok, a kik kieszelték és elkövették, 
megszöktek s a szomszéd lydiai király udva¬ 
rában kerestek menedéket, a ki szívesen is fo¬ 
gadta őket. A mint az ókorban könnyen meg 
szokott történni, az esetből háború lett, Medes 
királya hadat üzent lydiának, a miért az olyan 
vendégszeretettel fogadta az általa üldözött 
bűnösöket. A két hadsereg már szemben állott 
egymással, mikor rövid idővel az ütközet előtt 
napfogyatkozás állott be. A napnak hirtelen 
elsötétülése olyan meglepetést okozott, hogy 
a harczolni készülő népek megfelejtkeztek a 
fegyverekről s aztán kiengesztelődve tértek haza, 
égi jelt vélve a fogyatkozásban. Ez a napfogyat¬ 
kozás, mint az újabbkori számításokból ki¬ 
tűnt, Krisztus előtt 584. május í28-án történt 
s Görögországban Thales már megjövendölte. 

Ugyancsak Krisztus előtt 413-ban, augusz¬ 
tus 27-én Niciás görög hadvezér Szicziliában 
hadakozván, épen készülődött hazafelé indulni, 
befejezvén küldetését, mikor hirtelen hold¬ 
fogyatkozást láttak a mondott napon. Niciás 
megijedt s nem tudván, mit jelent ez az égi 
tünemény, jobbnak látta, ha nem indul haza, 
hanem továbbra is Szicziliában marad. A 
habozása életébe került, a görög hadsereget 
másnap hirtelen megtámadták a bennszülöttek 
s mind egy szálig lekaszabolták őket. Ettől a 
naptól kezdve számítják Athén dekadencziájá-
nak megkezdődését. 

Ismerétes Kolumbusnak az a szerencsés öt¬ 
lete, mellyel Jamaikábán megmentette az éhen-
halástól egész expediczióját. A vadak megta¬ 
gadtak mindent a fehérektől s lázadozni kezdtek, 
mikor Kolumbusnak eszébe jutott, hogy hold¬ 
fogyatkozás fog bekövetkezni a kalendáriuma 
szerint. Összehívta a vadakat s megmondta 
nekik, hogy elveszi a holdfényt tőlük . . . 
S szavát is tartotta. A karaibok megijedtek, 
engedelmes szolgákká lettek s Kolumbus nagy¬ 
lelkűen ismét visszaadta nekik a holdat. A vad 
vidékeken utazókat azóta számtalanszor men¬ 
tette meg Kolumbus ötletének alkalmazása. 

Minden időben, minden népnél találunk 
nyomokat a fogyatkozásokkal kapcsolatba _ ho¬ 
zott babonás legendákról. Az Egyesült Álla¬ 
mokban az 1878-ik évi napfogyatkozás alkalmá¬ 
val egy néger megfojtotta feleségét és gyer¬ 
mekeit, a világ végét érezvén közeledni. 

Sőt, hogy a humor is képviselve legyen 
ebben a néhány visszaemlékezésben, említjük 
fel azt is, hogy a találékony ravaszság is nem 
egyszer ki tudta használni a fogyatkozásokat 
egészen brutális, anyagi czélokra. 1874 április 
16-án napfogyatkozás volt látható Natalban. 
A bennszülöttek, a kik az európaiak szolgálatá¬ 
ban állottak, ezen a napon dupla napszámot 
követeltek, mert hiszen két nappal volt, melyet 
rövid éjszaka választott el egymástól. Ugyan¬ 
ekkor egy gyémántmező müveit tulajdonosa a 
fogyatkozás előtt összehívta négereit, azt mond¬ 
ván nekik, hogy a nap meg fog halni, de ha 
ajándékul hoznak neki egy nagy gyémántot, ő 
meggyógyítja a Napot. A fogyatkozás meg¬ 
kezdődött s a négerek hanyatt-homlok vittek 
egy 45 karátos gyémántot uruknak, a ki így 
szólt: «Azt hiszem elég nagy ez a gyémánt, 
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s bíztosítlak titeket, hogy a Nap rövid idő 
alatt felgyógyul.» 

Khinában még ma is fényűző pompával 
rendezett ünnepségeket tartanak minden fogyat¬ 
kozás alkalmával. A khinai tudomány termé¬ 
szetesen meglehetős pontossággal meg tudja 
jósolni ezeket a tüneményeket s az ünnep¬ 
ségekkel nem is akarnak mást, mint hogy az 
égi mozgások szabályosságának ismeretéről 
tegyenek tanúságot. 

Az ellentét kedvéért hadd mondjuk el végre 
annak a kiváló angol asztronómusnak esetét, 
a kinek speczialitása volt egész életében a 
napfogyatkozások tanulmányozása különösen 
szinképelemzési szempontokból s minden hozzá¬ 
férhető helyen látható napfogyatkozás meg¬ 
figyelésére szervezett expediczióban részt vett. 
Egyszer társaságban valaki megkérdezte tőle: 

- Mondja, tanár úr, Ön a ki annyi nap¬ 
fogyatkozásnál volt jelen, nem mesélné el 
nekünk, hogy tulajdonképen milyen egy nap¬ 
fogyatkozás ? 

- Nem tudom, - - válaszolta zavartan az 
asztronómus. Még sohasem láttam napfogyat¬ 
kozást. Mindig annyira el voltam foglalva a 
műszereimmel, hogy sohasem jutott eszembe 
körülnézni, milyen is a fogyatkozás. 

Sztrokay Kálmán. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Péter és Vendi. Claude Fnrrére japáni tárgyú 

érdekes regényének befejezte után mai számunk¬ 
ban egy új angol legény közlését kezdjük meg. 
Az új regény, a Péter és Vendi szerzője, / . M. 
Barrie a ma élő angol irók közül a mi közön¬ 
ségünk előtt körülbelül a legismertebb. Színpadi 
munkáira, különösen az Egyndöség-re és az A mit 
minden asszony tud-ia. bizonyára élénken emlék¬ 
szik még a színházba járó közönség, — a Nem¬ 
zeti Színháznak az utóbbi években aratott legszebb 
sikerei közé tartoznak Ugyanazok a tulajdonságai, 
melyek színdarabjainak sikerét szerezték, erősségei 
regényeinek is : finom, gyöngéd és nagy ember¬ 
ismereten alapuló lélekrajzolása, szeretetteljes, me¬ 
leg humora és fantáziájának szeszélyes ötletessége 
ép úgy hat az olvasóra, mint a színpadi nézőre. 
A Péter és Vendi a gyermekszoba kedves, fantasz¬ 

tikus álmokkal, kedves humorral és emberi mély¬ 
ségekkel tele világában játszik s fő vonzóerejét a 
meséi és a reális elemeknek az az összeszövődése 
adja, a mely az angol fantáziának úgyszólván faji 
megkülönböztető vonása. A regény olvasóinak nem 
egyszer fognak eszébe jutni Dickens gyermekalak¬ 
jai, — a Copperfield szerzőjének Barrie az egyik 
legkiválóbb angol tanítványa. 

A sajtójog reformja. Pnlócz László szegedi 
szerkesztő a vidéki hírlapírók országos szövetsége 
megbízásából egy kis füzetben feldolgozta azoknak 
a tárgyalásoknak és megbeszéléseknek anyagát és 
eredményeit, melyek a szövetségben a sajtó hely¬ 
zetének jogi rendezése dolgában fölmerültek. A 
kérdés előzményeinek ismertetése után sorra vizs¬ 
gálja az e téren fölmerülő szempontokat: tárgyalja 
mai sajtótörvényünknek első és alapvető szakaszát, 
a mely a gondolatoknak sajtó útján való szabad 
közléséről és terjesztéséről szól, a czáfolat-kényszert, 
a sajtójogi felelősséget elvi szempontokból s a 
franczia és német sajtójoggal párhuzamba állítva, 
szól a hírlapok kaucziójáról s ezzel kapcsolatban 
a kártérítésről, az elévülésről és a pornográfiáról, -
közli azt a két törvényjavaslatot, melyeket a hir-
lapkaucziók eltörléséről s a politikai hírlapválla¬ 
latok és a hírlapírók közti viszony rendezéséről 
és a hírlapírói kamara intézményéről kidolgozott, 
valamint azokat a határozatokat, melyeket a vidéki 
hírlapírók szövetsége a Günther Antal igazságügy¬ 
miniszter által annak idején föltett kérdésekre 
hozott s a füzet végén összefoglalja a sajtó egész 
helyzetére vonatkozólag a maga álláspontját. Radi¬ 
kális felfogásból indul ki, két főszempontja, az 
újságíró és kiadó közti viszony rendezése és az 
újságírói kamara intézménye. A kérdés maga 
rég idő óta folyton az aktualitás előterében áll, 
mindenki érzi a szükségét sajtójogunk reformálá-
sának, a most érvényben levő sajtótörvény hiá 
nyosságának s érzi azt a fontosságot is, mellyel 
a sajtó helyzete alkotmányjogi és szocziális szem¬ 
pontból nézve bír. Meg kell állapítanunk, hogy a 
füzet főgondolatai lényegükben egyeznek a dolog¬ 
ban leginkább érdekeltek, a hírlapírók nagy részé¬ 
nek felfogásával s ezért Palócz László röpiratának 
bizonyos értelemben reprezentatív jellege van. 

A «Jó Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja szeptember elsei számába End-
rődi Sándor irt verset, Elek nagyapó elbeszélést, 
Zsoldos László kis vígjátékot, Sebők Zsigmond 
folytatja Dörmögö úr lakodalmát, Sztrokay Kál¬ 
mán mulattató formában csillagászati érdekessége¬ 
ket mond el, Géza bácsi verset ir egy szép kép¬ 

hez, Schöpftin Aladár a Balatonról mond el ér¬ 
dekes dolgokat, Zsiga bácsi kedves mókával mu¬ 
lattat, Szemet-e György folytatja regényét. A kis 
diákok levelei rovat, a rejtvények, szerkesztői üze¬ 
netek egészítik ki a szám gazdag tartalmát A t Jó 
Pajtás»-t a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési 
ára negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre 5 ko¬ 
rona, egész évre 10 korona, egyes szám ára 20 
fillér. Mutatványszámot kívánatra küld a kiadó¬ 
hivatal. (IV. kér. Egyetem-utcza 4 ) 

Új könyvek. 
A sajtójog reformja. A vidéki hírlapírók or¬ 

szágos szövetsége megbízásából irta Palócz László. 
Szeged, Andrónyi Imre könyvnyomdája. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: SZÁSZ JÁKOS 

csikfitódi földbirtokos, 73 éves korában Kolozs¬ 
váron. — Idősebb NONN JÁNOS, az arany érdem¬ 
kereszt tulajdonosa, 06 éves korában Budapesten. — 
SZTRECHNAY PÁL, 61 éves korában Trencsénben. -
Kuntapolczai CZÉKUS LÁSZLÓ földbirtokos, 58 éves 
korában Liczén. — Dr. BÖSZÖRMÉNYI GÉZA, a nagy¬ 
váradi református tanítóképző igazgatója, Kolozs¬ 
váron. — HÁM FERENC*!, Festetich Tasziló herczeg 
fővadászmestere, 60 éves korában Csurgón. • 
Benefai BACSÁK ISTVÁN földbirtokos, Pozsony vár¬ 
megye törvényhatósági bizottságának tagja, 72 
éves korában Budapesten. - - Dr. LOVÁSZY ANDOR 
ügyvéd, Zenta város volt országgyűlési képviselője, 
Bácsmegye törvényhatóságának és Zenta város 
képviselőtestületének tagja, 51 éves korában Zen-
tan. - - ELZÁSZ MÓB, a rózsahegyi izraelita hit¬ 
község rabbija, 82 éves korában Eózsahegyen. -
HOLLÓSY JÁNOS nyűg. császári és királyi huszárőr¬ 
mester, telekkönyvi tisztviselő, 78 éves korában 
Nezsideren. — Szerajevói SZEDOGLAVICH ADOLF nyűg. 
államvasuti ellenőr, 67 éves korában Budapesten. -
NYISZIOR BÉLA pénzügyigazgatósági tisztviselő, 29 
éves korában Zilahon. - - SZÁSZ REZSŐ, 30 éves 
korában Budapesten. 

Özv. dr. KHINDL PÁLNÉ, szül. Vágó Terézia, 88 
éves korában Jászapátin. — Özv. PÁTZAY FERENCZNÉ, 
szül. Mihálfi Katalin, 76 éves korában Város-Hid-
végen. — GYÜK ILONA, 72 éves korában Zalaeger¬ 
szegen. — Losonezi LOSSONCZY JEKŐNÉ, szül. bárczai 
Bárczay Irén, 71 éves korában Sajószentpéteren. -
NIMFAY LÁSZLÓNÉ, szül. Szlafkay Paula, 49 éves 
korában Budapesten. — EGERLAND KÁLMÁNNÉ, szül. 
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Svaiczi-Selyem 
«J vám-mentesen házhoz! Kérjenek mintát a mi ujdun _ , 
fehér, vagy színétben : Taffetas, Changeants, 
Faconnéi, Crépe de Chine. Duchesu, Ecosult, 
Eolienne, Moutseline lao-cm. széles, méterje 
K. i.ao-tM keidre, Birtony. és Plüt ruháknál, 
é> blúzoknak itb., valamint blúzok él ruhák 
valódi ivajczi hűménél batitt, -gyapjú, 
-vászon, él teljémben. 

Hl csakis keieikedttt izolid lelyemiiB-
et árulunk, hBzvetlentlI magánvivBknek, postaköltség 
vám-mentesen l lakásba. — (Dupla levélbélyeg.) 

| Schweizer és Társa, Luzern U 24(Svajcz) 
Selyemszövet-kivitel — Kir. udr. szállítók. 

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

PAPEK JÓZSEF 
cs. és kir. ndv. szállító 
böröndös és finom bor¬ 
ára gvártó Bpest, 
VII., Rákóczi út 11 
Á rjegyiék bérmen tve. • • • Telefon 65 -39. 

kina bora vassal 
Hyflienlkus kiállítás 1906. Legmagasabban ki¬ 
tűnt Krősltőszer gyengélkedők, vérszegények 
és lábbadozók számara. Étvágygerjesztő, Ideg-

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

J. Serrayallo, a ^ u s t Trieste-Barcola. Vásárolható a 
K Ttárakban félliteres üvegekben, 

iteres üvegekben K 4.80. 

Hányszékelés és bélhurut 
ellen legjobban meg lehet óvni a csecsemőt, ha őt 
tKufeket-\e\ és tejjel tápláljuk. A kettő együtt a gyo¬ 
morban jól emésztődik és a belekben könnyebben erjed 
mint tehéntej egymagában.fíÍM/e/íe» a tejnek nagyobb táp¬ 
erőt kölcsönöz, a gyermekek szívesen élvezik és elősegíti 
a természetes átmenetet a nem folyékony táplálékhoz. 

DOBOZA, 
MINŐSÉGE 

Elsőrendű Z O N G O R Á K 
mtotoi ttritdbem, ujak él haiiniltik 

FARKASHAZI ÉS BÍRÓ 
wmjoratermeiben, Budapest, V., Vád-kínt 12 

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

Központi fűtések 
alacsonynyomásugőz-és melegvízfűtések. Szellőző 
berendezések. Központi melegvizkészitő telepek. 
Száritótelepek mindenféle ipari czélokra. : 

Eredeti MEIDINGER - kályhák 
Meidinger töltő-, szellőztető és szabályozó kályhák 
és kaloriferek. 

FOLYTONÉGŐ 
S T KÁLYHÁK 
Legolcsóbb fűtés. A hideg beálltá¬ 
val (egyszeri befütés mellett egész 
télen át ég és a szobákban egyen¬ 
letes és kellemes a meleg). :: 

Eisler és Vértes 
Meidinger-kályhák gyára és köz¬ 
ponti fűtések berendezési vállalata. 

i Budapest, TI., Andrássy-út 41. 

NESTLE-FÉLEGY^MEKLISZT 
Próbadobosokat, valamint orvosi 
röpiratot a gyermeknevelésről díj¬ 
talanul küld a HENRI NESTIrfíí 
czég, WIBN, L, BIBERSTASSE 1L 

Kormos Ilonka, 41 éves korában Stoószfürdó'n. — 
PAJOR-I'OLNAUEB ADÉL, Budapesten. 

EGYVELEG. 
* Az angol hajóhadról szemléletes fogalmat ad¬ 

nak ezek az adatok: Az idén június hónapban 
Spitheadnél volt egy flottaszemle, a melyen hat 
párhuzamos vonalban 239 kisebb-nagyobb hadihajó 
vonult fel, — ha valamennyit egy vonalban állí¬ 
tották volna egymás mögé, a vonal 30 angol mér-
földnyi hosszú volna. Ehhez hozzá kell még venni, 
hogy Anglia épen most gyorsabb tempóban na-
gyobbítja hajóhadát új hajók építésével, mint valaha. 

* A hadi repülőgépek beszerzése érdekében Fran-
cziaországban nemzeti bizottság működik, mely 
eddigeló már 1,280.373 frankot gyűjtött össze e 
czélra s a hadügyi kormánynak már át is adott 
500,000 frankot 33 hadi aeroplán beszerzésére. 

A család öröme egy elsőrendű zongora, melyet 
bármilyen kivitelben, kényelmes fizetési feltételek mel¬ 
lett szállít a hírneves Farkasházi és Bíró czég, Buda¬ 
pest, V., Váczi-körut 12. 

Vezeték nélküli lámpa. A legideálisabb vilá¬ 
gítási eszköz a Wiktorin-lampa. Saját érdekében kér¬ 
jen díjtalan ismertetést Wiktorin és Társától, Buda¬ 
pest, VIII., Baross-ntcza 1. 

Ygs 
fbrceUón 

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

Szerkesztői üzenetek. 
A kanárimhoz. Könnyű, ügyes tollal megirt vers, 

de tulajdonképeni költői tartalma vajmi kevés. A szer¬ 
zőnek jobb dolgait is olvastuk már s nem volna miért 
ilyen középszerűvel bemutatnunk. 

Elbolyongok. Primitív kis versike, a milyenekkel 
diákok szoktak üres óráikban szórakozni. 

Csalódás. Az igazi csalódás akkor érj, ha azt his7Í, 
a mit beküldött, az költemény. Minden inkább, mint a7. 

Valahol messze valaki vár stb. Most se mondhatunk 
jobbat, az összes versek gyöngék, nem érik felül a 
íegkevésbbé válogatós vidéki lapok szinvonalat sem. 

Szeretőm. Kicsúfolni épen nincsen ok, de versnek 
bizony nem jó vers. 

Languendo. Capriccio stb. Szólamok, » melyek csino¬ 
sak, tetszetősök, mégse hatnak, — nem érzik rajtuk 
a szerző felindulása s nem is keltenek az olvasóban 
felindulást. 

SAKKJÁTÉK. 
2812, számú feladvány Feigl Miksától, 

SÖTÉT. 

a b c d e f g h 
vnioos. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

vár). — Szabó János (Bakony-SientldiibS). — A tGySrí 
Sakk-kürt. — Székely Jenő. — Mészey József (Győr). — 
A íZborói Tánaikört. — A tKaloetai Katholikui Kört. — 
Veöreös Miklós (Zirci). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodtát-
ujlak). — A tDunaföldeári EgyenKtégi kört (Dunaföldvár). 
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István (Hajdú-
hadhdta). — A •Leibiai Gazdasági Katzinót (Leibici). — 
Lustyik János és Szivák János (Alberti-Ina). — tCtengeri 
Caainót (Citnger). — Király Mihály (Zenta). — Knnz 
Rezső (Tematikát). — Budai Sakkozó Tártatág (Budapett). — 
Patkó Imre (Talpai). 

A «VASÁRNAPI ÚJSÁG* 
59-ik évfolyama. 

A (Vasárnapi Újság* a legrégibb magyar 
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap, 
évenként több mint 13O íven s több mint 
másfél ezer képpel, léc/jelesebb hazai íróink 
és művészeink közreműködésével jelen meg. 

A »Vasárnapi üjság* színes képmel¬ 
lékleteket is ad, több színben művészileg ki¬ 
vitt képeket. 

Előfizetési föltételeink: 
A (Vasárnapi Ujsági negyedévre 5 korona, fél 

évre 10 korona. 
A (Vasárnapi Újság, a (Világkrónikai-val 

negyedévre 6 korona, félévre 12 korona. 
Az előfizetések a (Vasárnapi Ujsági kiadó¬ 

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

A 2809. számú feladvány megfejtése Jespersen F.-tól 
VMq0i. Sutét. Világos a. Sötét. 

1. Vc8-a6 . Bfixei 1. .. - Ke5xd4 
(a, b, c, cl) 2, VtóxdS f ntb. 

2. Va6-a8 stb. 

KÉPTALÁNY. 

1. „ Ke5— e6 
i Vft6 í>7 ! stb. 

l- -- — — d5xe4 
2. Va6-c4 stb. 

1. 
2. BcUxdS t 

t. sz. 

Helyesen fejtet ték megi Merényi Lajos. — Geist 
József és Stark Vilmos. — A tBudapesti Sakk-kört. — 
A iBudapeeti III. kér. Sakk-kört. — Lndányi Antal. -
Wyschogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budapett). 
Németh Péter (Csongor). — Kintzig Sebért (Faltén). -
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót-

A (Vasárnapi Ujság» 31-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: A becsület a bizalom biz¬ 
tosítéka, 

Felelős szerkesztő: «ioitsy Pá l . 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vánne^ye-u. 11. 

Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-ntoza 4. 

kiváló bor- és 
lithiumos 

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

Kapható ásványvlzkereskedésekben és QPHIIITF9 ÁGOST S»tar»-Lip*<:«SJvatorforrás-yiU.iat, 
gyógyszertárakban. OUlULIt Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

AZ ÖSSZES GÉPEK ÉS FORMÁK 
CEMENTÁRUK ELŐÁLLÍTÁSÁRA 

cementfalazótégla-gyártó gépek, cementfedő- ' 
cserép-gyártó gépek, betonürtömb-gyártó 
gépek. — Formák csatornázási-, vízveze¬ 
ték- és alagcsövek, betoncölöpök, lépcső¬ 
fokok, határkövek stb. gyártására. — Kő¬ 
zúzók, hengerművek, betonkeverők, 

padlólapsaj tolók. 

Dr. GASPARY & Comp. GÉPGYÁRA 
M ARKR ANSTÁDT Leiptig mellett 
• Kérjük gyárunkat meglátogatni. M 

228. számú brosüra ingyen. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyárés főuilet: 

VIII.,Baross.n.85. 
Fiókok : n., Fő-ntosa 87. IV., Eskü-ut 6. IV., Keoakemétl-

ntoza 14. V., Harminczad-n. 4. VI., Teréi-körnt 
38. VI., Andrássy-nt 16. VTH., József-körűt 9. 

A főváros első é« legrégibb 
eslpketlaatitó.vegytiutltó 

é« kelmefestő gyári inteiete. 

SZIVATTYÚT, 
FECSKENDŐT mielőtt 

ajánlatot 
nem kér a 

Központi Szivattyú- és Gépforgalmi Vállalattól 
Bpest, VI., Teréz-kbrút 50. (Gyár-n. 25.) Telefon 47-52. 
Elsőrangú honi gyártmány. - - Olcsó árak. 
A Bpesti Szivattyú- él Gepayár R.-T. gyártmányainak fóelírnitótelepe 

— (Beregmegye.) 
a gyomor, belek, húgyhólyag g különösen • 
légió mérvek hnrntos bántalmainál igen jó ha¬ 
tára még akkor is, ha vérmesek esete forog fenn. 
Megrendelhető: EDESKTJTT L.-nál Budapesten 

és a forrás kezelőségénél Munkácson. 

Legdivatosabb karperec 
órával. 

U kuáto* arany _ . 110 K 
U i < 
Ertrt b&mijjtl 

Ékszer. Ezüst. Óra. 
Iparművészeti tárgyak, egyházi szerek gyári áron beszerezhe¬ 
tők készpénz vagy angol rendszerű részletfizetésre is 

c«Asi.éskir. C Á D Ó A l Á IVI f \ C ékweréa* • • 
ndv. szállító O A K Q a A JAfMCjO mfiötresnél 
Budapest, IV., KIgyő-tér 5. Kolozsvár, Mátyás király-tér 13. 
Iiegrszcbb kivit elfieifiateTöetzkerők g rammja mnnkáTaJ együtt 11 f., 
domtoimŰTÜ iBelií) evőeszközök I S ftlL, bsJag, peesenyea, tésztás tilak 
13 f., talerák, •releneit'k, ktcjrériossnk, 14 f., kárig, ttinsrrttcez, Joni 

bánzijjal— 28 c tsJezáz.gaborettek, gjaaOlnálMnjok, etopoitcs tilsk, Jtidioinek 15 t 
16 i S ztbid meglckintcs fételkényezer nélkül. Szakdtt gyári árak. Képes 
u ' * rj>íJ«k 'n?J«n " WrmnilTí. Vidf'kr* tílifitiirl késifírte! kölíck. 

Nagy válaszlék 
bel- és külföldi 

papirkárpitokból 
Minius Jakab 

tapéta raktáraiban t.. 

, Fákóczi-ot 6. 
a Bazár-udvarban. -J 

Hajbetegségek 
gyakran ngy kelet¬ 
keznek, hogy elmu¬ 
lasztják a hajnak s 
a fejbőrnek oly szük¬ 
séges gondozását. 
Miben van az a mű¬ 
vészet, hogy a hajat 
szépnek, tömöttnek, 
egészségesnek me<r 
tartsok 1 

Csakis abban, 
iogy a fejbort tisztán 
tartják. 

Csakis abban, 
iogy a haj gondozá¬ 
sára kellő gondot fordítanak. 
B s a k i S a b b a n , hogy hetenkint néhány órát a 
racionális hajápolásra szánnak. 

Mit kell tehát tenni? 
Az enyhe, hajápolásra legalkalmasabb 

fekete fej Jegyű 
sampun 

nevií elsőrangú készítménnyel meg kell tisztítani a 
fejbőrt s a hajat, de megjegyezzük, hogy vásárlásnál 
f ügyelni kell, bogy eredeti csomagot adja 

nak az itt látható védőjeggyel 30 fillérért 
A forgalomba hozott sokféle utánzat és 
hamisítvány olvan kétes természetű, hogy 
óvakodnia kell tőlük annak, a ki baját 
meg akarja tartani. 

Sampnn a fekete fejjel eredeti CSO-
'Mjegy magocskákban 30 fillérért kapható 

minden gyógyszertárban, drogériában, illa tszer- és 
szappaniizletben és fodrászoknál ii. A hol nincs meg 
az eredeti preparátum, vagy hamisítványt kínálnál 
helyette, ott forduljanak a főraktárhoz: 

F Ű Ferenc, Budapest, VI., Mozsár-utca 12 
a honnan közölni fogják a legközelebbi elárusitc 
címét vagy 2 40 K előzetes beküldése ellenében 
bérmentcsen küldenek 8 csomagocskát Útin 
vétellel való küldésnél 35 fillérrel több. 

* 
V.,HansSckwankopf, G.m. 
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börbntoripar 
Börbntor 
szakműhelyek 
KENDI ANTAL 
Uudapegt, IV. kér. 

7. sz. 

Nincs vezetéke! Nincs kanócza! Bárhová 
vihető! Semmi körülmények között fel nem 
robbanhat! Tartóssága örökös, a leg¬ 
messzebbmenő jótállás mellett! 

100gyertyafény erősségű világí¬ 
tása óránkint átlag4flll.-be kerül 
Kívánatra árjegyzéket ingyen és bérmentve küld: 

Wiktorin és Társ a 
Budapest, VIII. kér., Baross-utcza 1. szám. 

Kocsié Pu csa r n o k 
Budapest, IX., Kőztelek-utcza 4. 

& monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen. 

Angol bőrbu tor, Ebédlő-
székek, irodai karos¬ 
székek szakszerű gyár¬ 
tása. Külön osztály 
hasznait bfirbntor mo¬ 
dernizálására, felfrissí¬ 
tésére és festésére. 
SgékAtalakitáaok. 

Rendeléseknél szíves¬ 

kedjék lapunkra hivat¬ 

kozni. 

•ÁaYARHOT OJŐ. LEMIAOYOBB É8 U6IOBB HIRMEVO 6*AÍ)aXTE. 

TJIapiflafott 
18<t7. -

ÓRAK.ÉKSZEREK 10-évi jótállással 

RÉSZLETFIZETÉSRE 

Kizárólag elsőrangú készitményO :: 

Vadászfegyverek, 
REVOLVEREK 

\ Flóbertek 
kényelmes havi 

részletfizetésre 
kaphatók 

BUDAPEST. 
Irodák: V., BÁLVÁNY-UTCA 18. 
Üzlet: VI. , ANORASSY-UT 1 . SZ. 

1 Szíveskedjék fegyver-1 
• árjegyzékünket kérni.! 

NUTH KAROLY 
Cs. és klr. fensége 
József főh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és Iroda: Budapest, VII. kér., Garay-ntcza 10. 
Központi riz-, lég-és gőzfűtések, légszesz és vizvezrtt'keV, csatornázások, 
szellőztetések, szivattyúk, vizerőművi emelőgépek stb. - - Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

Rétnek kivitel 

ki m ág a$lö iynerfefojelei.] 

R 
^ ^ aUlar £5 egyedüli 

i pPinge i sen ceqftíl Budapest 
l rV J " ^ l Kizárólag elsőrangú készítmények. 

Pérfi-ffeliémeittííek 
kényelmes havi lefizetésre. 

Szíveskedjék képes fehér¬ 
nemű árjegyzéket kérni. 

Elek és Társa R.-T. 
Rllflnnoft irodák: V., Bá!vény-utca 18.sz. 
DUDupeSI, üzlet: VI., Andrássy-ut 1. szám. 
Kívánatra a portóköltség viselése ellenében megtekintésre is szállítunk. 

A keblek fejlesztésére és erősítésére a 
Pilules Orientales közelébe semmi sem jöhet, 

,atoni divat a karcsú alaknak hódol, különösen a l így a Pilules Oriectales nem ártanak soha sem az e«ész-. m o s t a n i divat a karcsú alaknak hódol, különösen a 
.derekat és csípőt illeti. Hogy azonban jobban szorítsa, 11 Árvábbá teeye a derekat, a fűzőt alul hosszabbították, 

£ a felső testnél egész ezabadon hagyták. Most tehát 
ellenben a, i» a„Makaal, B17V RZén. iól kifci ődiitt knhfil 

az ei«JB»"» ~,~.,7 lak harmóniáját. 
Tehát nem fölösleges ismételni 

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

Hatnak különösen az emlőkre, 
a melyet kifejlesztenek és természe¬ 
tesen keményítenek, olyan tulajdon¬ 
ságoknak köszönve, a mely kizáró¬ 
lagosan az övék (Pilnles Orienta¬ 
les). Azon hölgyek száma, nkik a 
Pilules Orientalesnek köszönhetik a 
gyönyörű mellet, nagyobbodik nap-
röl-napra és hálájuk kitűnik dicsérft 
leveleikből, a melyeket — hivatali 
titok akadályoz abbnn, — hogy tel¬ 
jes szövegükben közöljük, de a me¬ 
lyek a Pilules Orientales elvitatta 
tatían hatásáuak őszinte és auten¬ 
tikus bizonyítékai. • 

így ir például de 0 .'. . hölgy 
Teljesen meg vagyok elégedve azon 

eredménynyel, a melyet elértem a Pilules 
Orientalessel. Legyen biztosítva, miszerint 
falamat fogom önnek tanúsítani, s hogy 
hogok jó ét jól érdemelt reklámot csinálni 
ás Ön pilulái részére. 

fjfme de C . . . rue Bayen, Paris. 
És a másik; 

Diám " 
* ' M Pilules Orientales nagyon jót tesznek és köszönet ezekért, látom 
örömmel azon beeséseket lassan eltűnni, a melyek körülvették íebiemet. 
Most már nem esem kétségbe, hogy szép keblet fogok visszakapni, a melyet 
több év óta elvesztettem. 
&&', Louise M. . . rue Franklin, Passy 

A Pilules Orientales használata által csodálatosan meg" 
telnek a fiatal leányoknak épp ügy, mint azon hölgyeknek, 
kiknek keble tökéletlenül van kifejlődve vagy száradtság és 
betegségben szenvedett. 

Gyenge egészségű és szervezeti! egyének is bevehetik 
azokat, a hojiy a következő két ki\onat mutatja 

Uram! 
Un nagyon meg vagyok elégedve a Pilules Orientales-sal, a melyek 

emcsak kissé naggobb keblet adnak, hanem egészségesebb is vagyok. 
Ma 20 éves vagyok, vérszegény voltam a legzsengébb gyermekkorom óta és 
esők azóta, hogy veszem az Ön Piluláit, látom vérszegénységemet eltűnni. 

Ilille G . . . piacé St.-Pierre, Tonneins. 
Uram! 

A tarátnőm, a kivel megismertettem a Pilules Oricntalest, nagyon 
meg van velük elégedve. Sőt gyomorgörcsei voltak, a melyek eltűntek. 

L. K . . . nte Couraye, Oranville. 

ROZSNYAY PEPSIN BORA, 
Kellemes izü, kiváló jó hatású szer 
étvágytalanság, ren¬ 
detlen emésztés és 
gyomorgyengeség ellen. 

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

Kapható: 

minden gyógytárban 
valamint 

Rozsnyay Mátyás 
ARAD, Szabadság-tér. 

így a Pilules Oriectales nem ártanak soha sem az egész¬ 
ségnek, sem a gyomornak. Különben kizárólag ártatlan és 
jótevő anyagokat tartalmaznak, s nem veszélyes szereket, mint 
arzén vagy más és soha nem merült föl 

Tovább is rendelem a kitűnő Pilules 
Orientales produktumot az én páctienseim-
nek és örömmel kijelenthetem önnek, hogy 
ennek számos sikert köszönhetek. 

Dactor O . . . d N . . . 
(Loire-lnféricure.) 

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

uram! 
14 nap óta szedem a Pilules Orirnta1 

lest és már megelégedettséggel meglepő ered¬ 
ményt veszek észre, 

Mme H . . . L . . . rue Condart, 
Marseille. 

Uram .' 
Ezennel sietek önnek gratulálni Pilu¬ 

les Orientaleseért, a melyet jobban lehetne 
Csodapilulúnak nevezni, hogy egyetlen üveg 
elegendő volt, hogy eltüntesse mellhorpa-
dásaimat, a mely keblem mindkét oldalán 
volt. Most gyönyörű keblem van. ÁM én 
puha mellem megkeményedett, s én az ön 
Piluláitól el vagyok ragadtatva. 

Mm', A . . . L . . . Vevey (Suisse). 
Itt félbeszakítják a czitáláso-

kat. a melyek a Pilules Orientales 
hatását mutatják, a melyek nem en-
gtdik összetéveszteni egyikével sem 
azoknak a nemes reális szereknek, 
amelyek napról-napra megje'.eimek. 

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

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

Könnyű, diszkrét kezelés. — Állandó eredmény körnl-
belül két hónap után. 

Egy üveg tPi lules Or ien ta les . ára, használati ntall-
tással együtt 6'45 postautalványon való beküldése ellenében, 
vagy K 6-75 utánvéttel. 

J. Eatie, Pharmacien, 5 Passage verdeau Paris. Egs-edüli 
föraktárosok Ausztria-Magyarország répzére: Török József 
gyógyszerész, Budapest, VI. kér., Király-utcza 12. BZ. és 
Pharmazeutiache Agentur, Wien, XII. Bez., Teiohacker-
gasse 5, 

t l " f » A Pozsonyi Kereskedelmi- és Iparkamará-
N n l tó1 f e n n t a" r t o t t nyil.ános, három évfolyamú 
I I U I Felső Kereskedelmi Iskola Pozsonyban. 
^ " ^ ^ ^ Érettségi vizsgálat. /(Uiíközvetités. Internátus. 

Értesítőt kívánatra küld az 1QAZBATQSAB. 

ÜZLETMEGNYITÁS! 
Női egészségügyi és testápolási 
czikkek elsőrendű szaküzlete. 

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű hölgy-
közönséget, hogy 34 év éta fennálló főüzletein 
átellenében (IV., Koronaherczeg-utcza 14—16. sz., 
gróf Sznpáry udvar ulrz») egy kiilöiilefíes nő i 
egészségügyi, testápolási és testegyené-
gzeti szaküzletet nyitottam, kizárólag szak¬ 
értő, női kiszolgálással. 

Bátorkodom az érdeklődőket ennek megtekin¬ 
tésére tisztelettel felkérni. 

Czégem saját gyártmányú és külföldi 
különlegességei: haskötők, hasfüzők és 
köt-zerek a/, összes altért! báiitaliuak 
ellen. Eredeti pári>i t'Ozők és melltartók 
épterirfetflek részére, valamint kiegyenlítő 
fUzők ferde iiövésüek számára. 

Ujdunság! „Lili" bakfis mellfüzöl Újdonság! 
Orthopaediai műfüzők és egyenest ár¬ 

tok mindennemű ortliopaediai készülékek 
a modern technika elvei szerint. Hygienikus 
havibaj -kötők ! G-iimiuiliarisnyák varrat 
nélkül! A legkiválóbb franczia és amerikai 
női guimiiikülönlegességek! Irrigatorok, 
bidék valamint az összes betegápolási, kozme¬ 
tikai, massaló és gyógytorna készülékek. 
Szolid és megbízható munka! Mérsékelt és polgári árak! 
Képes árjegyzéket ingyen és bérmentve küld: 

orthopaediai müintézet 
és cs. és kir. szabadal¬ 
mazott sérvkötők gyára 

l Budapest, Koronahemeg-u. 14(16. 
(Gróf Szapáry-udvar.) 

KELETI I. 

MÍG eddig a régi bőr¬ 
betegségek, a legkü¬ 

lönbözőbb súlyos ideg¬ 
bajok, a sápkór, a női 
arczot eléktelenitő pat¬ 
tanások s n női nemi 
szervek folyással kom¬ 
binált hurutos megbe¬ 
tegedéseinek kezelésé¬ 
nél csekély értékű ide¬ 
gen vizekre voltunk 
utalva addig ujabban a 

könnyebbe 
előkelőbb 
egész serege 
rólagos keresetnek örvend. — 

aradi 
TÍiUen vastartalommal 
oly kincsünk van, mely 
minden eddigi arsen-
savas viznél (Roncegno 
Levico) hatásosabb, 

n emészthető s manapság mar, minU^gy leg^ 
orvosi tekintélyeink felkaroüák « » rog>aszi 
ge dicséri hatása, l, h n k b a n "^ ̂ n *™ ™ k 

P° sz. összes 

É D E S K U T Y L. MM̂BUS 
Kapható mádén gyógytárban éa megbUhatoftoerkere.k6de.ben. 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKEN1ST 
=GUSZTÁVÉ 
ZOBGORATEBIEl 

Telefon. 

IBACH-ZON60BÁK 
egyedüli képviselete. 

IBACH-zougorát játszanak és ajánlanak : 
Backhaus, Dolmány!, Pngnot, Alice Ripper, Sauer, Steíaniay stb. 
ni iiiiiiiiiiiiinin mi 

T isz ta a l u m í n i u m , szép,egészséges és tartós 

POLGÁRI KONYHAKÉSZLET 
tiszta alumíniumból, 6 személyre, mely 25 darab praktikus 
-+-tárgyakból áll, minden háztartásban nélkülözhetetlen.-*-

Ára komplett 4 O korona. 
l fatélt 10 cm 

12 
l lábas 12 cm l tojássülő 

16 
18 f 

l i 
l , 
l t 

l fedő lő cm 
l t l* • 
l i 20 » 
l pecsenyesütő 
lokörszemsütőísi. 

lálnyomósiita 
l merő 
l habverő 
l cilromnyomó 
l teás tűrő 

\i i l omelettsütíí 
16 • 11 teiserpenyö 
18 » i t fedő Iá cm 

i » 10 . ,. . 90 > | i i 14 » , 
Hozzá állvány keményfából darabja 6 korona 

Nagy konyhakészlet, TT CA 
nenéz mi >. I I . ábra szerint •**• u " 

Urasági konyhakészlet TT "l ftfl 
különösen nehéz mii. HL * » - * W 

Tiszta alumínium 
raxék. 

Tiszta alumínium 
lábas. 

Tiszta alumínium 
Tojássűto. 

Tiszta nluminium 
fedő. 

l liter. K 1-70 
l>/4 liter.,. K 2-20 
•n/t liter K 2-70 
3"/t liter K 3-60 
5 Hter_ K 4'50 

V, liter 
»/4 Hter__ 
1 liter— 
l'/i liter 
2 liter— 

. K l -2D 
K l -50 
K l "80 

. . K 2-20 
_.. K 3 ' -

12 cm.. 
14 cm 
1G cm 
18 cm 

K - - 9 0 
. _. K l -20 

_ K l -50 
L K l -80 

12 cm _ K — 65 
14 cm K—"80 
16 cm K l'— 
18 cm _ . K 1-20 

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

NAGY KÉPES ÁBIEGTZÉK: 
oszt. Háztartási cikkek. 1. oszt. Háztartási cikkek. 

I I . oszt. Asztalkeszlet, evőeszközök. 
l i l . oszt. Utazási és turistacikkek. 
IV. oszt. Ajándéktárgyak és ujdonsi ijdonságok. 
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TUDJA 
azt manapság mindenki, hogy a 
legrégibb időtől származó visz-
ketegségi bőrbajok és izzadás 
ellen csak az: «Erényi Ich-
thyol Salycil)) bizonyult tel¬ 
jesen megbízhatónak. Ki tudja, 

HOGY 

• • 

- Ö n 
puderozza 
magát? 

Igen! 
ATJIÍ )ta Magyarországon is 

hán3Tviszketegséges ember hasz¬ 
nálná szívesen az «Erényi 
Ichthyol Salycil»-t, ha bir¬ 
tokában lenne ennek a hirde¬ 
tésnek; 

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

KÖZTÜNK 
egyesek,akik lábizzadásban,kéz-
izzadásban, hónaljizzadásban 
szenvedtek és mit sem tettek 
ellene. Ma 

50 
fillérért árusítják a híres 

DIANA 
PÚDERT, 
azóta minden nap szívesen 
használok púdert, mert a 

nmlpr • a legkellemesebb illatú 

KINEK 
van igaza? Annak-e, aki 44 fil¬ 
lérért vesz egy valódi Diana¬ 
sósborszeszt, vagy ki ugyan¬ 
ezen összegért vesz egy Diana-
sósborszesz utánzatot. 

VAN-

MAR 
vége ennek az időnek. Mert a 
valódi «Erényi Ichthyol 
Salycil)) néhány nap alatt 
tökéletesen megszabadítja, az 
embereket a íent leírt kelle¬ 
metlen bőrbántalmaktól • 

SEMMI 
sem bántja az emberiséget any-
nyira, mint a viszketegség, bör-
bántalom, kipállott testrész, 
hónaljizzadás, lábizzadás és az 
ezekhez hasonló bőrhibák. Ép¬ 
pen ezért rendeljen egy nagy 
doboz eredeti: Erényi Ich-
thyol Salycil-t. Ara 3 K. 
főraktár- Diana-ijyóöysz., 

Károly-körút 5. 

púder 
, a világ 
púdere 

legfinomabb 

im/|Ai»-;i legártalmatlanabb 
l • púder 

. az arc-, kéz- és honalj-
• izzadást megszünteti 
. a szeplők és pattanások 
• láthatatlanok 
. az arcon gyönyörűen 
• tapad 
. az egész arcot előkelőén 
• mattá teszi 

nn/|Ap.mintíinomhintőport,az 
'l -egész világon használják 

Postán a legkisebb megrendelés 6 doboz 
Diana-púder 3 - kor.-ért utánvétellel. 

Magyarországi főraktáros: 

Erényi Béla 
gyógyszerész 

Budapest, Károly-körút 

Ugyanitt megrendelhető: 
Diana-krém Diana-szappan, 
kezapoló és szépitőszen 

50 fillérért 

5. 

FranMin-Tirsulat^^^^S^stTivri^eí^^c^ 

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

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

DE MOND-
jak azt is, hogy a leghevesebb 
fogfájást is megszünteti. 

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

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

44 filléres üvegekben az 
egész országban mindenütt kap¬ 
ható. 

Vigyázzon jól a hamisítvány okra. 

36. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) H 
SZERKESZTŐ 

OITSY PÁL. BUDAPEST, SZEPTEMBER 8. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vánnegye-utcza H. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
teltételek: 

1 Egészévre _ _ 
í Félévre _ _ _ 
' Negy^dévr*1 

SO korona. 
1O korona. 

& korona. 

A i Világkrónikát -\al 
negyedévenként 1 koronával 

több 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

batározott viteldíj is csatolandó. 

R É G I SÁROSMEGYEI KASTÉLYOK: BÁRÓ GHILLÁNY IMRE FRICSI KASTÉLYA. — Balogh Rudolf fölvétele. 




