
m m 

776 
38. SZÁM. 1912. 59. 

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 
hány viszketegséges ember hasz¬ 
nálná szívesen az «Erényi 
Ichihyol 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, hónalj izzadásban 
szenvedtek és mit sem tettek 
ellene. Ma 

- n 
puderozza 
magát? 

ItlBl 
Katii 

l Igen! 
ta Magyarországon is 

50 
fillérért árusítják a híres 

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

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

VAN-

Nini AT 

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

SEMMI 
sem bántja az emberiséget any-
nyira, mint a viszketegség, bőr¬ 
bántalom, kipállott testrész, 
hónaljizzadás, lábizzadás és az 
ezekhez hasonló borhibáit. Ép¬ 
pen ezért rendeljen egy nagy 
doboz eredeti: Erényi leh-
thyol Salycil-t. Ára 3 K. 
Főraktár: Diana-gyógysz., 
Bpest, Károly -körút 5. 

púder 
pad 
púder 

. a legkellemesebb illatú 
• púder 

,. a világ legfinomabb 
• púdere 
. a legártalmatlanabb 
• púder 

QI» . az arc-, kéz- és honalj-
Cl • izzadást megszünteti 

. aszeplőkéspáttanások 
• láthatatlanok 

N A. 
" ! " 

a z a r c o n gy°ny° r u e n 
tapad 

. az egész arcot előkelőén 
" mattá teszi 
.mintfmomhintőport,az 
«egész világon használják 

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

Magyarországi f öraktáros : 

Erényi Béla 
gyógyszerész 

Budapest, Károly- körút 5. 
Ugyanitt megrendelhető: 

Diana-krém, Diana-szappan, 
kézápoló és szépitöszer 

5O fillérért "•• 
Franklin-Társul* nyomdai Budapert, IV„ E^vetem-ute,* 4. ^ n ~ 

nak emberek, akik évek óta a 
valódi Diana-sósborszeszt 
mint étvágygerj esztőt 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, 

PÁRT1TUNDL 
szegény és gazdag egyaránt fel¬ 
sóhajt: Diana-sósborszesz 
első segítség a házban. 

4 4 filléres üvegekben az 
egész országban mindenütt kap¬ 
ható. 
Vigyázzon jól a hamisítványokra. 

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

HOJTSY PÁL. BUDAPEST, SZEPTEMBER 29. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Yármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utoza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési f Egészévre _ _ 3O korona. A <Vil<ígfcróní*d>-val 
' Félévre _ _ _ 1O korona, negyedévenként l koronával 

Negyedévre _ „ 5 korona. több. teltételek: 
Külföldi előfizetésekhez a postailag mig-

hatarozott viteldíj iá caatolandó. 

RIPPL-RÓNAI JÓZSEF KAPOSVÁRI KERTJÉBEN. - Balogh Rudolf fölvétele 
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ROZSDA 
Az újra leereszkedő liftből előlépett a titkár 

s belésegitette a méltatlankodó bárónét, bele¬ 
egyezését kérte, hogy a közelfekvő városi kór¬ 
házba orvosért telefonálhasson. 

— Hiszen a holnapi nap folyamán úgyis 
meglátogat a Geheimrath Grosskopf, — akadé¬ 
koskodott Flóra néni. 

— Bocsánat báróné, — szólt a titkár, — sze¬ 
rény véleményem szerint a kisasszony nem ma¬ 
radhat holnapig orvosi segély nélkül. Méltóz-
tassék megbocsátani, de én a saját felelőssé¬ 
gemre fogok orvosért telefonálni, — tévé hozzá 
szárazon s a bárónet szobájáig kiaérve, meg-
haitotta magát és távozott. 

Denneburgné átment Rita szobájába. Bosz-
szús tekintetet vetve a félig zárt szemekkel a 
chaise longueon fekvő halvány leányra, kérdé : 

- Na, jobban vagy már? Megütötted magad, 
bgy-e?... Remélem, hamar el fog múlni. Majd 
egy kis hideg borogatás . . . 

Rövid kopogás hallatszott, a titkártól kisérve 
belépett egy szőke szemüveges fiatalember, a ki 
röviden mint dr. Römer mutatta be magát s 
rögtön a beteg felé fordult. 

A titkár Denneburgnéval félre vonult egy 
ablakfülkébe. 

A legnagyobb óvatossággal végzett vizsgálat 
daczára Ritn fájdalmasan felsírt. 

Szörnyű eset ez, — mormogta az orvos, 
ismét vigyázva reáborítva a könnyű gyapjú¬ 
takarót a fiatal leányra. 

Denneburgné, látva, hogy az orvos felemel¬ 
kedik és feléje közeledik, sietve kiperdült az 
ablak fülkéből. 

— Ügy-e semmi komolyabb baj, doktor úr. 
Mikor kelbét fel? 

Az orvos felhúzta szemöldökeit s szemüvegei 
alól rosszall) pillantást -vetett az izgatott úr¬ 
nőre. 

- Azt hiszem, hogy kissé korai dolog fel¬ 
kelésről beszélni, még mielőtt a kisasszonyt 
lefektettük volna. Sajnálattal kell kijelentenem, 
hojjy igenis komoly dologról van szó. Kompli¬ 
kált lábtöiés inszakadással. 

- Istenem, istenem, -̂ —jajgatott Flóra néni, 
sovány fehér kezeit tördelve, — ilyen szeren¬ 
csétlenség ! Mit csináljak én, szegény beteg 
jasszony! Hisz alig állok a lábamon! És azt 
sem tudom, mi van pakkolva melyik kofferbe. 
'Még a slafrokkomat és a papucsaimat sem fo¬ 
gom megtalálni. Ah, ez borzasztó, ez borzasztó ! 
Éi; nz én idegeim olyan gyöngék . . . Azt sem 
tudom, hogy hol vannak a csöppjeim . . . 

Az orvos egy tekintetre sem méltatva a si-
ránkozva tipegő bárónét, a titkárhoz fordult és 
halkan váltott veit egy pár szót. 

- Engedje meg báróné, — szólt újra Denne-
burgnéhoz fordulva, — hogy egy ajánlatot te¬ 
gyek. A kisasszony állapota szakszerű ápolást 
igényel. A legjobban vezetett szállodában is 
nehezen kivihető dolog. Proponálom tehát, 
hogy a kisasszony nz itt egészen közelfekvő 
városi kórházba szállittassék át, a hol orvosok 
és apolonék éjjel-nappal kéznél vannak. 

- Kórház! — sipitá Denneburgné rémülten. 
- Sajnos, tudom, hogy ezen szónak még 

:nnndig igen ijesztő hatása van a laikus szá¬ 
j á r a . De méltóztassék megnyugodni, a kisasz-
-szony egy barátságos világos szobában lesz el¬ 
helyezve főnökömnek, Görzing tanárnak ma-
"gánosztályában. Yan talán a kisasszonynak 
valami ellenvetése? 

Rita, a ki irtózott azon gondolattól, hogy a 
szállodábr.n kelljen maradnia: látva az orvos 
okos szürke szemeinek barátságos tekintetét, 
-kérő pillantást vetve reá, élénken tagadólag 

ta meg fejét. 
Az orvos elértve őt, biztatóan hiczczentett 

feléje fejével s ismét Flóra nénihez fordult. 
- A bárónéra nézve is sokkal előnyösebb 

ezen megoldás. Ezáltal egészen szabad és ment 
minden ápolástól. Mintha nem is volna be¬ 
tegje. 

Ez az utolsó argumentum győzött. Persze ha 
unokahuga a szállóban fekszik betegen, még 
akkor is, ha ápolónét ültet is az ágya mellé, 
mégis mindig zavarnák őt úgy az orvosok, mint 
az ápolóné. Esetleg még az éjjeli nyugalmát is 
megzavarnák. De ha kórházban van a beteg, 
akkor az ember naponként meglátogatja és az¬ 
zal vége. Teljesen szabad . . . Ez tetszett Flóra 
néninek. 

Igen nyájasan fordult tehát az orvoshoz. 
— Tegyen egészen belátása szerint, dok¬ 

tor úr. 
Az orvos órájára nézett. 
- Egy negyedóra múlva itt leszek a beteg¬ 

szállító kocsival. Tessék a kisasszony podgyá-
szát is készen tartani. 

Denneburgné óriás nyögések és ezer fölös¬ 
leges kérdésnek közepette széjjelválogatta Rita 
podgyászát az övétől, miközben egyre-panasz¬ 
kodott a körülötte sürgölődő hótelszobaleány-
nak, hogy ő, szegény beteg nő, most mennyire 
el lesz hagyatva. 

Kevés idő múlva az orvos visszatért., két 
erős, fehér és kék csíkos vászonba öltözött, jó¬ 
képű embertől követve, a kik egy hordagyat 
czipeltek. A legnagyobb figyelemmel reátették 
Ritát' a keskeny alkotmányra s a lent várakozó 
betegszállító kocsiba vitték. 

Az orvos távozása előtt Denneburgnéhoz for¬ 
dult. 

- Főnököm Görtzing tanár még a klinikán 
lesz és mindjárt alaposan meg fogja vizsgálni 
a törést, ezért tehát a legalkalmasabb volna, 
ha hót óra előtt nem méltóztatna felkeresni a 
kisasszonyt. 

Flóra néni mindkét kezével elutasító moz¬ 
dulatot tett. 

- Hova gondol, doktor úr? Én olyan beteg 
vagyok, alig állok a lábaimon, én most mind¬ 
járt lefekszem. Tönkre tett ez az izgatottság. 
Dehogy megyek én már ki ma este. Isten 
ments! 

- Nagyon helyes . . . de akkor kérem meg¬ 
jegyezni, hogy a klinikán a látogató idő reggel 
tíztől fél tizenkettőig, délután háromtól ötig 
tart! — jegyezte meg az orvos röviden és meg¬ 
hajtva magát, .eltávozott. 

Ezalatt a -betegszállító kocsi a nagy veres 
téglából épült klinika elé érkezett. A már 
előre értesített nyájas képű kövér gondnokné 
utasítására Ritát egy szép elsőemeleti tágas 
kertre nyíló barátságos szobában helyezték el. 

Két szelidarczú apácza biztató, halk szava¬ 
kat intézve hozza, ügyesen levetkeztette és le¬ 
fektette, mire az egyik visszavonult, a másik 
pedig az ablakmélyedésbe ült s csendesen per¬ 
gette olvasóját. 

líita, kit nagynénje jajgatása s bosszús ide-
oda tipegése roppant idegessé tett, most lábá¬ 
ban érzett éles fájdalma daczára bizonyos kel¬ 
lemes kábultsággal nézett körül a csinos tiszta 
szobában. Hálát érzett a szemüveges fiatal or¬ 
vos iránt, hogy ideszállitását proponálta és oly 
gyorsan elintézte. Borzadozott a gondolatra, 
hogy a. szállodaiján nyugtalan nagynénje és 
egy ágyához lánczolt ásítozó, gyorsan fogadott 
ápolóné gondjaira bizva, szenvedje végig, a 
mint helyesen sejtette, elég hosszú betegségét. 

Félálmából rövid határozott kopogás riasz¬ 
totta fel. Fehér műtőkabátba öltözött magas 
alak lépett be az ajtón. Mögötte Rőmer doktor. 

- Jó estét! — szólt Görtzing tanár, s egy 
pár aczélkék szem hideg tekintete esett Ritára. 
Világosszőke, gyérülő haj és egy hosszú világos¬ 
szőke lobogó bajusz, mely egy keményen zárt 
szájat takart, egészítették ki a tanár rideg meg¬ 
jelenését. 

Jegyzőkönyvet vonva elő zsebéből, fel sem -
tekintve róla, kemény poroszos kiejtéssel a kö¬ 
vetkező rövid kérdéseket intézte Ritához • 

— Neve ? 
- Zsarnay Rita. 

A tanár némi nehézséggel jegyezte fel a neki 
szokatlan hangzású nevet. 

- Kora,? 
— Férjnél van vagy hajadon? 
— Mikor és miként történt a baleset? 
Rita félénk, halk hangon adóit választ. 
Hozzá lévén szokva a sok bőbeszédű fürdő¬ 

orvos és Flóra néni nyájas Hofrathjainak elő¬ 
zékeny modorához, igen visszataszítónak ta¬ 
lálta a magas szikár tanárt. 

Görtzing tanár befejezve kérdéseit, ismét el¬ 
tette jegyzőkönyvét s visszahajtva a takarót, a 
vizsgálathoz fogott. 

- Lábtörés inszakadással. Eltarthat hat hé¬ 
tig, két hónapig. Feltéve, hogy a beteg türel¬ 
mes, — fordult Rita felé, a ki behunyta sze¬ 
meit, hogy ne lássa azokat a hideg aczélkék 
szemeket. 

- Ideiglenes kötést teszünk. Holnap reggel 
megejtjük a röntgenvizsgálatot. 

A tanár Rőmer segédkezésével elvégezte a, 
kötést, néhány utasítást adott az apáczának, 
azután egy rövid főhajtással elhagyta assisz-
tensével a szobát. 

Schwester Raymonde ügyesen tett-vett. Futa 
körül s látva annak szomorú arczát, biztatni 
kezdte: 

— Ne veszítse el a bátorságát, kisasszony, a 
mi tanár urunk olyan pompásan helyre fogja 
állítani, hogy egy negyedév múlva akár tán-
czolni fog ismét. 

- Csak ne volna olyan borzasztóan barát¬ 
ságtalan a tanár úr, — sóhajtá Rita. 

— Barátságtalan? — szörnyűködött a Schwes-
ter, — dehogy barátságtalan. A legjobb ember 
a világon. Mennyit tesz a szegény betegekórt, 
oh, azt nem is lehet elsorolni De hát pergze 
beszélgetni nem szokott. Nincs is ideje hozzá. 

Rita nyugtalan lázas éjszakát töltött s erős-
fájdalmak kínozták. A szelíd Schwester ott ült 
egész éjszaka a szobájában s ügyes, hűvös, 
fehér kezeivel időnként megforgatta párnáit, 
vagy valami hűsítő italt kevert neki, halk hang¬ 
ján biztatgatva, bátorítgatva őt. 

Reggel felé jött csak egy kis álom a beteg 
szemeire, melynek erősítő hatására bizony nagy 
szüksége volt. 

Kilencz óra felé ismét megjelent a két kék¬ 
fehér sávos ember és hordágyra téve őt, liften 
felvitték a második emeleten levő röntgen¬ 
laboratóriumba. Ott állt már fehéren, mereven, 
néhány szinte fehérkabátos assisztens előtt Gört¬ 
zing tanár. 

Intésére az assisztensek elsötétítették a ter¬ 
met s Rita lábát magas párnás zsámolyra he¬ 
lyezve, megindították a röntgensugarakat ve¬ 
títő gépet. Nagyon kísértetiesen kékes sugár¬ 
kévék sustorogva törtek elő a gépből. Az orvo¬ 
sok fehórkabátos alakjai ebben a bizonytalan 
világításban szinte túlvilági bűverejű mágusok¬ 
ként hatottak. 

Rita ijedten, bátortalanul nézett körül. Tekin¬ 
tete Rőmer doktorra esett, a ki látva a leány 
rémült arczát, megkerülte a hordagyat s kezét 
biztatólag vállára helyezte. 

— Nem kell félni, mindjárt készen leszünk, — 
szólt hozzá halk hangon s szemüvegei mögül 
jóságos, barátságos pillantást vetett reá. 

Befejezett vizsgálat után kitolták a kerekeken 
járó hordagyat a mutoterem.be, a hol rendkívül 
fájdalmas egyenesreigazítási és gipszbeöntési 
proezedurán kellett a szegény leánynak át¬ 
menni. 

Egész fáradtnak és összetörtnek érezte mar 
gát, mire végre ismét szobájába és ágyába 
visszakerült. 

Raymonda nővér egy pár csepp bort itatott 
vele, mire jóleső félszenderbe merült. 

Ezen pihentető fólálomból riasztotta fel őt 
Flóra néni, a ki szokott elevenségével és bő-
beszédűségével perdült be a betegszobába. 

— No, hogy vagy? Gipszbe van a lábad? 
Mutasd? Jaj de furcsa! Na és meddig fog tar-
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tani ez a história? Mi? Talán két hónapig? De 
hát mi lesz velem? Mi lesz velem? Ah, milyen 
csapás . . . 

Denneburgné jajgatva futkosott fel s alá a 
szobában. Hirtelen azonban félbeszakította ke-
sergését s Rita ágya mellé ülve, mindenféléről 
csevegni kezdett. 

— Mondd csak, hova pakkoltad az electric 
lsek ruhámat? Kell mára, mert tudod, a reg¬ 
gelinél találkoztam egy kellemes amerikai asz-
szonynyal, a kivel tavaly Interlakenben meg¬ 
ismerkedtem. Összebeszéltünk, hogy este együtt 
megyünk a színházba. Tudod, az amerikai asz-
szonyok mindig úgy kiöltözködnek, nem aka¬ 
rok szégyenben maradni mellette . . . Igazság, 
elfelejtettem megmondani, Geheimrath Gross¬ 
kopf megnyugtatott. Csipőmben a fájdalom csak 
nevralgia volt, semmi egyéb. 

Flóra néni még egy ideig darált, petyegett, 
azután hirtelen felugrott. 

— Na, most Isten veled! Holnap ismét be¬ 
nézek hozzád. — Ezzel megveregette Rita ar¬ 
czát és kibillegett az ajtón. 

Rita arcza égett, halántéka lüktetett. 
- Sok ilyen látogatót nem szabadna kap¬ 

nunk ! — szólt Raimonda nővér, végigsimítva 
Rita forró homlokát. 

Este benézett hozzá Rőmer doktor. Átvette 
a nővér feljegyzéseit, megmérte az érverést, egy 
pár rövid kérdést intézett hozzá, azután távozni 
készült. Az ágy lábánál megállt egy perczig, 
barátságosan bólintott, azután kifordult az 
ajtón. 

Ritának roppant jól esett ez a barátságos 
tekintet. Először életében jutott eszébe, hogy 
milyen kellemes lehet, ha az embernek egy 
idősebb fivére van. 

Másnap, épen mikor Görtzing tanár beteg¬ 
látogatási körútját végezve, Rita szobájában 
időzött, Denneburgné beperdült az ajtón. 

- Ah, Görtzing t aná r . . . igen örülök . . . a 
Schwester nem akart beengedni. Pedig nekem 
úgyis beszélnem kell a tanár úrral. Kérem, iga¬ 
zán két hónapig fog tartani, míg unokahugom 
helyreáll? 

- Igenis báróné. 
- De hát hisz ez rettenetes ! Mit csináljak 

én addig? Keressek magamnak társalkodónét? 
Vagy fogadjak magamnak komornát ? Két hó¬ 
napra alig ^érdemes. Egyedül pedig nem ma¬ 
radhatok. Én beteges vagyok, nagyon bete¬ 
g e s . . . Ah, ma is olyan szivdobogásom van. . . 

Görtzing tanár hideg komoly arcza szinte 
megkövesedett. 

- Sajnálom báróné, de ezen teljesen magán¬ 
jellegű ügyekbe semmi beleszólásom sincsen. 

Flóra nénit a jéghideg hang egy cseppet sem 
hozta ki a sodrából. Nyugtalanul járkálva a 
szobában, folytatta panaszos mondókáját. 

— És mindez a miatt az ostoba táska miatt, 
a mely aztán ott lógott a karomon. Pedig azt 
csak észrevehetted volna, hogy ott lóg, de hát 
olyan borzasztóan szórakozottak ezek a fiatal 
leányok . . . 

— Igaz Rita.,hova pakkoltad a pastilláimat? 
Nem találom. És a validol csöppjeimet? 

- Add csak ide a koffered kulcsait, megné-

zem, hogy nem-e kerültek hozzád, meg az illat-
szeres üvegcsém is. Ügy emlékszem, hogy az 
utolsó perczben adtam oda neked. Hol vannak 
a kulcsaid ? Itt a fiókban ? Nem ebben ? Hát hol ? 

Rita önkéntelenül félre akart fordulni az ágy¬ 
ban, hogy kijelölje a fiókot, a melyben a kulcsai 
voltak eltévé. De rögtön fájdalmasan összeráz-
kódva visszaesett helyére. 

Görtzing tanár, a ki Denneburgné nyugtalan 
járás-kelése és gyors, összefüggéstelen beszéde 
alatt a méltatlankodástól és megbotránkozástól 
mindig merevebb lett, most közbeszólt: 

- Igen kérem a bárónét, hogy ne nyugtala¬ 
nítsa a beteget. Egy trombózis nem tréfa. Egy 
hirtelen mozdulat vagy izgalom végzetessé vál¬ 
hat. Általában kénytelen vagyok a bárónét arra 
kérni, hogy szíveskedjen látogatásait a mini¬ 
mumra leszállítani. Jó napot. 

Ezen szavakat Görtzing tanár olyan érdes 
hangon s aczélkék szemeinek olyan szigorú 
pillantásával kisérte, mialatt hosszú szőke ba¬ 
jusza vésztjóslóan borzolódott, hogy Denne¬ 
burgné ijedten megállt a szoba közepén és a 
megkezdett szó egy panaszos kis nyekkenéssel 
megakadt a torkán. 

Kerekre nyilt szemekkel bámult az ajtóra, 
mely mögött eltűnt egy olyan ember, a kinek 
nem imponált sem az, hogy ő báróné, sem az, 
hogy gazdag és a kinek orvos létére teljesen 
mindegy volt, hogy ő beteg. 

Rőmer doktor, a ki a rajongásig szerette szi¬ 
gorú főnökét, visszamaradt, hogy enyhítse a 
kellemetlen benyomást, a mit annak zord mo¬ 
dora keltett. Másrészt módot is akart rá találni, 
hogy rokonszenves szép fiatal betegét megsza¬ 
badítsa nagynénjétől. 

- Nincsenek a bárónénak ismerősei vagy 
rokonai, a kinél tartózkodhatna addig, a míg 
a kisasszony helyreállt? 

— Nincsen senkim, — toporzékolt a báróné,— 
én az olasz tavakhoz akarok menni. Geheimrath 
Grosskopf azt mondta, hogy az igen jót tenne 
nekem. 

- Ha talán nem is épen Münchenben, de 
valahol a környéken mégis csak van a báróné¬ 
nak valami összeköttetése ? 

Denneburgné hirtelen szembe fordult Rőmer 
doktorral. 

- De igen van, van ! - - tapsolt egyszerre 
kitörő örömmel, — boldogult férjem családja 
Bajorországból való és kell hogy legyen, nem 
is olyan messze Münchentől, egy unokafivére. 
Igen, igen, férjem apja testvérének a fia. Egy¬ 
szer meg is látogatott minket Pesten. Mi is 
volt a neve ? Csakugyan, Hans von Denneburg! 
Ah, sietek haza és megkeresem a feljegyzéseim¬ 
ben a helység nevét, a hol a birtoka van. Meg 
kell hogy legyen a czíme valahol, mert egy 
ideig minden sátoros ünnepen irkáltunk egy¬ 
másnak egy-egy kártyát. 

— Köszönöm a pompás eszmét, kedves dok¬ 
tor ! írok mindjárt Denneburgéknak. Mihelyst 
feleletet kapok, utazom. Már csak azért is uta¬ 
zom, hogy a maga kedves főnökét ne kellessen 
többé látnom. Jessus, miféle Basilisk! Brr! 

Flóra néni összeszedte esernyőjét és ridikül-
jét s zajosan búcsúzva kitipegett a szobából. 

A mint bezárult mögötte az ajtó, Rőmer 
doktor elkezdett kaczagni. Szívből jövő fiatalos 
kaczagással. 

- Bocsásson meg kisasszony, — szólt aztán 
levéve és törülgetve szemüvegét, - - bocsásson 
meg, de én már egy negyedórája hogy renge¬ 
teg kínokat állok ki. Kedves nagynénje és az 
én főnököm, hahaha! Mintha mindegyikük egy 
más planétáról való volna ! 

líita kénytelen volt résztvenni a fiatal ember 
jókedvében. 

— De tréfán kívül, kisasszony, biztosítha¬ 
tom, hogy önre nézve jóval előnyösebb lesz, ha 
tisztelt nagynénje egy időre elutazik. Önnek 
feltótlen nyugalomra van szüksége, és a bá¬ 
róné . . . 

Römer doktor szája szélei ismét gyanúsan 
felfelé görbültek. 

- Ne ijedjen meg attól a gondolattól, hogy 
egyedül fekszik itt idegenek között, - - tevó 
hozzá elkomolyodva. - - Majd meglátja, hogy 
igen hamar meg fog itt szokni. Ha pedig va¬ 
lami kívánsága volna, úgy forduljon csak hoz¬ 
zám . . . és hm . . . ne tekintsen engem ide¬ 
gennek. 

Rita hálásan szorította meg a fiatal ember 
kissé félszegen odanyújtott kezét és meleg pil¬ 
lantással köszönte meg nem nagyon folyéko¬ 
nyán előadott, de őszinte jóindulatból fakadt 
beszédét. 

Flóra néni tényleg — miután diadalmasan 
produkálta Ritának rokonai igen meleghangú 
meghivó levelét, nagy körülményeskedés és 
ezer dolog kérdezése és keresése után — vég¬ 
leg elutazott. 

Körülbelül egy hét múlva érkezett első le¬ 
vele, melyben dithirambusokban zengte a ro¬ 
konai dicséretét. Hans von Denneburg ugyan 
már jó néhány esztendeje elköltözött őseihez, 
de özvegye él s fia Richárd kezeli a birtokot. 
Az asszony mintája az ó-német nemesasszo¬ 
nyoknak, fia pedig valódi régi teuton lovag. 
Leírhatatlan a szívesség, a melylyel öt fogad¬ 
ták. Megható a figyelem, a melylyel szórakoz¬ 
tatni igyekeznek őt. A levél végén tudakozódik 
Rita állapotáról s megjegyzi, hogy azon esetre, 
ha szüksége volna valamire, hát írjon neki 
flRobrau poste restante», mert azon helység¬ 
nek, melyben rokonai birtoka fekszik, nincsen 
postája. Egy lovas szolga megy mindennap 
érte. 

Rita a levél vétele után keserűen elmosolyo¬ 
dott. A levél egészen nagynénjére vallott. Nagy¬ 
nénje ugyanis minden újonnan megismert em¬ 
berért rajongani kezdett s előbbi környezetét 
és ismerőseit az újabbak kedvéért úgy otthagyta, 
mint a rák a pánczélját. 

Rita tudta jól, hogy az új rokonok dicsérete 
mind az ő számlájára megy. Nem tulajdonított 
azonban semmi fontosságot ezen igen gyakran 
tapasztalt tünetnek s biztosra vette, hogy ép 
oly hamar meg fog szűnni, mint Flóra néni 
számos más hirtelen támadt szimpáthiái. 

Állapota lassankint már annyira javult, hogy 
legalább az olvasásban már örömét tudta lelni. 
Rőmer doktor halomszámra hordta neki a 
könyveket. (Folytatása következik.) 

HEINE DALAIBÓL 

Meghittén, lányka, vélem 
Ültél kis csolnakon, 
S úsztunk a csöndes éjben, 
Sötét tengerhabon. 

A kikelet a kapunál 
Már szinte vár, vidáman; 
Egész virágoskert a táj, 
\irii teljes virágban. 

Holdfényben ott derengett 
A szép szellemsziget; 
Ott bűvös zene zengett, 
És ködtáncz lebegett. 

IL 

Hintónk robog ; a drága lány 
Hozzám simul egészen, 
Oly gyöngéden tekint reám, 
Szivét dobogni érzem. 

S táncz, zene a szigetben 
Mind szilajabbra vált; 
De mi csak úsztunk ketten 
Vigasztalan, tovább. 

Dal, illat árad szerteszét, 
Zöld ékszer ég szikrázva. 
S fehér virágos szűz fejét 
Az ág mosolyogva rázza. 

A fűből a virágszemek 
Kíváncsin ránk merednek, 
Nézik a szép nőt, s engemet, 
Boldog fiát az üdvnek. 

Tünékeny üdv! holnapra már 
Sarló peng, tarló sárgul, 
A szép tavasz hervadtán áll, 
A nő pedig engem eláruL 

Fordította : Vurgha Gyula. 

MELANKÓLIA. 
A kicsiny élet mégis' szép nagyon, 
És akad néha egy kis jó uapom. 
Egy szivar, melynek szőke füstje főlszáll 
Az őszi égbe, mint a bús ökörnyál. 

Egy csésze tea, melynek mámorában 
Úgy nézek szét az álmos kis szobában, 
Miut a nagy császár a kis szigeten, 
Őszi rózsával árvult szivemen. 

Egy szép levél, melyet a távol élet 
Ideküld vigan. Benne egy idézet. 
(Ezerkilenczszáznyolcz! Oly ifjú voltam 
S Annának új rímekben udvaroltam !) 

Egy régi arczkép. Rajta szép ajánlás 
Egy szinésznőtőL Meddő éjszakázás 
És vágy és bánat könnye, csókja rajta. 
Beczézgetem, mint bús babát a dajka. 

Juhász Gyula. 



VASÁRNAPI ÚJSÁG. 

TÓTH PÁL KONTRA PÁL ERZSÉBET. 
EGY VIDÉKI ÜGYVÉD PRAXISÁBÓL. - ELBESZÉLÉS. IRTA SZŐLLŐSI ZSIGMOND. 

Reggel nyolca óra. Az irodába, mi korábban 
hyitjuk a boltot, mint a nagyságos pesti kol¬ 
légák, beállít egy atyafi. Csak rá kell nézni 
és már megvan a minősítés Legalább is 
könnyű testi sértés. De lehet, hogy csak an¬ 
nak könnyű, a ki — nézi. Az atyafinak el 
van látva a képe szorgalmasan. A jobb szeme 
fölött szép, kökényszinű diónyi «körkörű dag», 
mind a két fele az arczának úgy összekarmo-
lászva, mintha boronával szántottak volna vé¬ 
gig rajta. Nem nehéz kitalálni: ez gyöngéd 
kezek műve. Női kézimunka. 

Az atyafi a fövegét künn hagyta a gangon. 
Tisztességesen jó reggelt kivan és azon kezdi, 
hogy a kis csattos bngyellárisból, a mit már 
a kezében tart, letesz az asztal sarkára egy 
ezüst ötkoronást, ezzel a biztató szóval: 

- Csak a meghallgatásér. 
Ebből is látható, hogy nem afelé minden¬ 

féle ember a látogatóm. Tudja, mi illik, ha 
fiskálishoz megy és nem is sajnálja a garast 
az igazságáért. Illendő, hogy én is adjak szót 
neki. 

- Kocsi ember úgy-é ? 
Mifelénk, a hány falu, annyiféle a viselet. 

Ezt tehát nem nehéz mesterség kitalálni. 
Az emberem rábillent a kérdésre a fejével. 

- Az vagyok, tekintetes ügyvéd úr, úgy 
mint Tóth Pál Kócsról, ha föl tetszik vállalni 
a bajomat. 

- Tartsunk sort, Tóth Pál. Hát tulajdon¬ 
képen, mi a baja ? Azt kell először tudnom. 

Tóth Pál nagyot sóhajt és nem felel. Lát¬ 
szik, hogy nehezen tud hozzáfogni a panasza 
elmondásához. Még kell biztatni : 

- Hát csak mondja el bátran, ha már ügy¬ 
védhez fordult. Az a mesterségem, hogy meg¬ 
védelmezzem . . . 

Tóth Pál félrefordítja a fejét és csöndesen 
mondja : 

- Az már késő, tekintetes uram. Azt akkor 
kellett volna . . . 

Egy önkény telén mozdulattal a fejére mu¬ 
tat. Itt el kellett mosolyodnom : 

- Látom, látom. De ott én nem segíthet¬ 
tem barátom, azt beláthatja, úgy-é ? Hát meg¬ 
verték, mi? 

Tóth Pál hallgat. 
Nekem kell tovább kérdeznem: 

- Hát mondja el, hogy történt ? . . . Korcs¬ 
mában történt ? . . . 

Bólint, hogy igen. 
- No. Hát korcsmában. Mikor? 
- Tegnap. 
- Tehát a korcsmában, tegnap. Összeszó¬ 

lalkoztak?. . . Vagy rátámadtak hirtelen? . . . 
Tóth Pál egy kézlegyintéssel akaszt meg a 

további kérdezésben. Egészen félrefordítja az 
arczát és tompa hangon mondja: 

- Nem ember tette . . . 
Rábámulok: 

- Nem? Hát akkor mi a baj? 
A kliensem szava megélénkül: 

- Ha ember tette volna, akkor nem jövök 
én a tekintetes úrhoz. Avval elvégzi a dolgát 
az ember maga. De nem ember tette . . . 

— Hát? 
Tóth Pálnak megrándul a válla : 

- Asszony, hogy a . . . 
Közelebb léptem hozzá: 
— Hát asszonynyal van baja? . . . Tán a 

korcsmárosné ? . . . 
Tóth Pált észrevehetően boszantani kezdi az 

értetlenségem: 
- Dehogy a korcsmárosné! - - mondja. -

Az nem tesz ilyet! Az nem haragszik, ha az 
ember issza a borát, hiszen az az üzlete! 

Ügy hiszem, kezdem érteni a dolgot: 
- Hát a maga felesége, mi ? 

Tóth Pál megint vállat von. 
- Azt meg épen nem mondhatnám. Mert 

az az asszony nekem nem a feleségem. Ne¬ 
kem nincsen feleségem. Azt az asszonyt én 
akkor lököm ki a házamból, mikor én aka¬ 
rom !. . . Hát honnan veszi magának az az 
asszony a jogot, hogy ő nekem parancsol¬ 
jon . . . Ha én iszok, a magamét iszom el, 

nem a másé t . . . Ha én mulatok, a magamét 
mulatom el, nem a másét. . . 

Most már helyben vagyunk. Leintettem a 
nekihevült embert és csöndesen kérdeztem: 

— Mondja meg nekem először is Tóth Pál, 
mi a neve annak az asszonynak? 

Tóth Pál kiegyenesedett és keményen felelt: 
— Vádlott neve Pál Erzsébet. 
— Együtt laknak úgy-é? 
— Csak máig, tekintetes uram. 
— És mióta vannak egy kenyéren? 
— Most lett volna tizenegy esztendeje. , 

- Hát ez bizony szép idő, Tóth Pál. És 
mondja csak barátom, ezalatt a tizenegy esz¬ 
tendő alatt jól megvoltak egymással? 

A vállát vonogatta: 
— Hát hol így, hol úgy! . . . Maradhatósan. 
— Dolgos, rendes az asszony? 

- Az. Abban nincs hiba . . . De ez a teg¬ 
napi dolog . . . 

Félbeszakítottam : 
- Mondom: tartsunk sort. Ott kezdje, a 

hol kezdődött. 
Tóth Pál rántott egyet az ujjasán: 

- Hát ez ott kezdődött, hogy először a 
lányt küldte értem a korcsmába, hogy már 
elég lesz. Hogy már gyüjjek haza. 

- De maga nem ment. 
- Nem én. Kétszáztiz forintot kaptam a 

lovamért, meg egy madarasi ember is ott volt, 
a kivel együtt katonáskodtunk, meg többen is 
voltak, jó embereim, hát ha az ember egyszer 
jól tanálja magát, minek siessen . . . De egy 
fertály óra múlva megint csak jön a lány ér¬ 
tem, hogy most már menjek azonnal, mert 
mingyár maga jön értem az asszony . . . Hát 
ilyen erőszakos! . . . No, mondtam, hát csak 
jöjjön, ha valami igen szépet akar látni! 

Itt hirtelen megint elállt a szó a kliensem 
száján. A képe igen érthetően elmondotta a 
folytatást, de én nem tagadhattam meg ma¬ 
gamtól azt a kis örömet, hogy szóval is el¬ 
mondassam vele. 

Megkérdeztem hát ártatlanul: 
- Hát aztán mert-e jönni Pál Erzsébet ? 

Csöndesen, kurtán felelt: 
- Mert az ! 
- Oszt látott-e csakugyan valami czifrát? 

A magyarom nyelt egyet. Azután, lehajtott 
fejjel, -halkan mondta : 

- Olyan rettenetes nagy erő van abban az 
asszonyban, tekintetes ügyvéd úr, hogy az 
győzhetetlen . . . Oszt úgy is jött rám, mint 
a szélvész . . . Még a botom után se kaphat¬ 
tam, már az ő kezében volt . . . De még csak 
azt se tehettem, hogy a falnak vessem a há¬ 
tamat . . . Azután meg az ital is csak gyengíti 
az embert. . . Mert ha ez nem lett volna, 
akkor tudom Istenem, nem esik rajtam ez a . . . 

Nem mondta ki, hogy micsoda. Hát voltam 
szives ón nyilatkozni helyette: 

- Hát maga látott czifrát, nem ő, úgy-é? 
Megverte az asszony! ? 

Tóth Pál akkorát sóhajtott, hogy az ajtó is 
majd hogy ki nem nyílt a szelétől. És egy¬ 
szerre kiáradt belőle az őszinteség : 

- Meg az, tekintetes uram úgy, hogy azt 
se tudtam az éjszaka: melyik oldalamra fe¬ 
küdjek . _. . így csúffá még nem tettek soha 
világéletemben . . . Ha tíz esztendőt ad érte 
neki a törvény, az se lesz sok ezért a gyalá¬ 
zatosságért . . . Tanítsa meg a tekintetes úr azt 
az asszonyt, hogy van ám, a ki még ő nála is 
erősebb! . . . Ne tessék sajnálni a fáradságot, 
én se sajnálom majd az árát! 

Ránéztem az emberemre. 
- Hát szóval azt kívánja maga Tóth Pál, 

hogy bepereljem Pál Erzsébetet ? 
- Epén hogy azt, tekintetes uram. 
- No jó. Hát akkor feleljen meg egy kér¬ 

désemre. De egyenes szóval. Azt kérdezem én 
magától Tóth Pál: nem igérte-e meg maga 
soha Pál Erzsébetnek, hogy nem megy többet 
a korcsmába ? 

A kliensem megzavarodott. Nyugtalanul, gya¬ 
nakodva nézett rám: 

Hát iszen . . . Ha ígértem, ha nem, an¬ 
nak semmi köze ehhez a dologhoz . . . 

Azt már én jobban tudom, mint maga. 
De azt mondtam úgy-é: egyenesen feleljen. 
Igen-é vagy nem? 

Zavarodottan, a szót vontatva felelt: 
— Hát áztat nem mondom, hogy nem . . , 

De h á t . . . 
- Elég! Hát szóval maga megígérte úgy-é, 

tán többször is az asszonynak, hogy nem 
korcsmázik többet? Meg úgy-é? No hát ebből 
oszt mi látszik ? Látszik, hogy az az asszony 
a maga javát akarta, Tóth Pál, meg látszik 
az is, hogy — maga nem tartotta meg a sza¬ 
vát, Tóth Pál! . . . Ez már olyan, mint az 
egyszeregy! 

Tóth Pál hátrahőkölt és karikára nyílt szem¬ 
mel nézett rám. Én pedig folytattam rendü¬ 
letlenül : 

- Hát most már mink ezzel álljunk a tör¬ 
vény elébe ? Hát mi lesz ebből ? . . . Költség, 
az lesz, mert azt tudja úgy-é, hogy egy rőf 
por többet kóstál, mint egy vég selyem. De 
tiz esztendőről, meg ilyenről, ne is álmodjon. 
A bíró azt fogja mondani az asszonynak: 

- Ha le akarta szoktatni a korcsmázásról 
az urát, ezt helyesen tette és ha úgy bánt el 
az olyan emberrel, a kin se a más szava nem 
fog, se a maga fogadása, a hogyan elbánt 
vele: ezt is jól tette! . . . Magán pedig, Tóth 
Pál, csak nevetni fog az egész világ, mert ez¬ 
zel a pörrel csak elhíreszteli az esetét. 

Tóth Pálnak kiült a verejték a homlokára. 
Csak nézett-nézett rám, szinte félájultan, gör¬ 
csösen belekapaszkodva az asztal sarkába. 

Én pedig- hagytam jó egy pár perczig ebben 
a keserves állapotban. Hadd fürödjék meg 
benne alaposan. 

Azután odaléptem hozzá és a vállára tet¬ 
tem a kezemet: 

- Hanem megmondom én magának Tóth 
Pál, hogy mit csináljon! 

A mohó reménység szikrája villant ki a 
szemén: 

- Tessék hát megmondani, tekintetes uram! 
- Menjen haza, oszt vigye az asszonyt a 

paphoz, meg az anyakönyveshez. Esküdjék meg 
vele, a hogy dukál! 

Csudálkozó tekintettel meredt rám. 
- Akkor aztán meg van mentve a becsü¬ 

let ! Mert férj-feleség egymással való dolgához 
semmi köze senkinek . . . Ha azok veszeked¬ 
nek, összekapnak egymással, az az ő dolguk,, 
meg az is, hogy melyik erősebb a másiknál!... 
Férj feleség, az egy test, egy lélek. Ha az egyik 
meg is találta ütni a másikat, az csak olyan,, 
mintha tulajdon magát ütötte volna meg! . . . . 

Sebes eszű ember lehet az én kliensem, mert 
egy pillanat alatt fölfogta a helyzetet. Való¬ 
sággal fölragyogott az arcza. A fejére ütött és 
boldogan mondta: 

- No, hogy ez nekem nem jutott elébb az 
eszembe ! . . . Hogy ez nem jutott az eszembe ! 

Csóválta a fejét és tízszer is elmondogatta. 
— Hogy ez hamarább nem jutott az eszembe! 

Vártam, hogy ajánlja magát. De Tóth Pál 
nem mozdult. Mosolygós, de zavart arczczal 
nézett rám. Végre aztán megszólalt : 

- No hát akkor nekem most nem is kellett 
volna tulajdonképen idefáradnom a tekintetes 
ügyvéd úrhoz . . . Mert ez, úgy-é, nekem ma¬ 
gamnak is eszembe juthatott volna ! 

- Hát ezt bizony maga is kitalálhatta 
volna! 

- No hát akkor jól van, - - mondja Tóth 
Pál, és mint a ki csak erre a szóra várt, hir¬ 
telen odanyúl az ezüst ötkoronáshoz és sietve 
rakja vissza a bugyellárisba. Közben pedig 
magyarázó hangon mondja: 

- Ha nincs per, nincsen költség, úgy-e 
tekintetes uram! 

Rámondom, hogy: 
- Úgy, úgy. 

Tóth Pálban azonban nyugtalankodik a ga-
valléria. Az ajtóban megáll és visszaszól : 

- Hanem, ha lesz valami perem, azt senki 
máshoz nem viszem, csak a tekintetes úrhoz.. -
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RIPPL-RÓNAI JÓZSEF OTTHON. 
Búzaföldek és kaszálók között kanyarog az 

út a kaposvári állomástól a Róma-hegy felé. 
Gazdag tagozású halmok húzódnak jobbra¬ 
balra, s lejtőikre nehéz palástként terül a 
vetés. Kivált nyár elején esik erre kellemes 
kirándulás, mikor vidáman szól a zizegő rét 
muzsikája és tarka mezei virágok vidítják a 
szemet. A nagyváros színtelen utczáiból és 
gőzös levegőjéből érkező utas meglepetve né¬ 
zeget szét ebben a másfajta világban, a 
melybe a vonat pár óra alatt, röpítette. De 
nincs rá sok ideje; egy-két forduló még, 
s már ott találja magát annak a hegynek az 
oldalában, a melynek Somogy nem épen klasz-
szikus földjén csodálatosképen azt a klasszikus 
hangzású nevet adták, hogy «Róma-hegy». 

Ezen a hegyen - a mely igazában nem 
is komoly hegy, hanem inkább amolyan domb¬ 
hát — egy messzenyuló kert végében kis sárga 
kastély kandikál ki a fák árnyékából. Otthona 
Eippl-Rónainak, annak a művésznek, a kinek 
művészetében olyan nagy szerep jutott az ott¬ 
honnak. 0 volt az, a'ki az otthon eredeti és 
művészi megoldásának problémájával már ab¬ 
ban az időben foglalkozott, a mikor nálunk 
még jóformán azt sem tudták, hogy mi fán 
terem a művészetnek ez a hajtása; a ki az 
úttörő legjobb párisi művészekkel egyidőben 
tanulmányai körébe vonta mindazt, a mi 
tárgy az ember otthonában csak megakad. 
S ugyanő az, a kinek képein minduntalan 
meg-megjelen saját otthona : a régebbieken 
mint élete intim pillanatainak nagy bensőség-
gel festett színhelye, az újabbakon mint vi-
rágszinekben pompázó gazdag dekoráczió. Ugy-
szólva élete egész folyását, küzdelmes sorsa 
minden fordulatát le lehetne olvasni otthon-
képeiről, olyan híven ad rajtuk számot kör¬ 
nyezetének nemcsak külsőségeiről, hanem pszi-
héjéről is. S ha olykor tollat fog, akkor is lépten-
nyomon elárulja, hogy milyen kedves és fon¬ 
tos dolog az ő szemében az otthon, s mindaz, 
a mi együtt jár vele. Csak nagy közvetlenségű 
Emlékezései-neí azokat a helyeit kell felütni, 
a hol ezt a thémát szóba hozza. Milyen lyrai 
melegség ömlik el írásán pl. ott, a hol neully-i 
tanyájáról beszél, alighanem az első kedvére¬ 
való otthonáról, a melynek szürke szobáiban 
nehéz évek vesződségei után először vehetett 
könnyebben lélekzetet. Vagy a hol Maurice 
Denis házatájával ismertet meg, s néhány 
sorban olyan eleven képet ad a házról és rokon¬ 
szenves lakóiról, a mely felejthetetlenül vésődik 
az olvasó leikébe . . . 

Kivételesen becsületes eljárása a sorsnak, 
hogy ezt a művészt akkor, a mikor élete 
delelőjére jutott, azzal jutalmazta meg, hogy 
a roma-hegyi háznak tette urává, a mely 
szinte neki volt szánva. Afféle elhagyott úri 
villa volt ez, a melyet maguk közt maradni 
vágyó emberek építhettek, s a mely elhagyott-
ságában is megőrzött valamit a benne átélt 
jó idők szépségéből, mint a régi szekrény 
megőrzi a levendulaillatot. Körülötte holdakra 
terjedő kert, egész kis tartomány, a melyben 
öreg diófák állanak őrt virág, vetemény és 
gyümölcsfák felett. Nem rátartós nagyúri park, 
nem is épen stílusos talán, de telve van dús-
lombu fával, barátságos zugokkal és kilátók¬ 
kal, s a rend és rendetlenség, a mely jellemét 
megadja, bajosabbá teszi a magasabb kerti 
kultúra nem egy büszkeségénél. S főként hálá¬ 
sabbá a művész szemében, a ki a szép motívu¬ 
mok sokaságát merítheti belőle. 

A belsőt, az otthon lelkét lakói szabják meg, 
s az olyan gazdag és sajátos egyéniség, a milyen 
a Rippl-Rónaié, kiváltképen rányomja bélye¬ 
gét mindarra, a mi életét körülveszi. Otthona 
olyan emberre vall, a ki nemcsak művésze¬ 
tébe tudta az élet melegét árasztani, hanem 
annak is megtalálta a módját, hogy az életbe 
művészetet oltson. A sárgára festett szobák¬ 
ban (most a chrómsárga a kedves színe) ke¬ 
vés és egyszerű, de választékos bútor, a 
melyeknek majd mindegyikéről van gazdá¬ 
juknak valami mondanivalója; a múlt valami 
emléke vagy gondja tapad legtöbbjükhöz. Itt-
ott egy egyszínű váza, egy-egy magyaros terítő 
vagy kendő erőt) tüzű foltja, a melynek színé¬ 
ben mintha a kertben látott vörös zsályáknak, 
muskátliknak és sárga czineáknak 'szine csen¬ 
dülne meg tijra. Egy-két művészi apróság az 
almáriumon, a melyeket ízlés és szeretet sze¬ 
dett össze, néhány piczi Rónai-kép a falon és 
egy magyar biedermeier-festőnek (gondolom 
Scháffer Bélának) csendélete a zongora fö¬ 
lött. . . . Sehol semmi banalitás, a minek Rippl-
Rónainál nincs halálosabb ellensége ; és semmi 
művészi rendetlenség, mert az ő eredetiségéhez 
hozzátartozik az is, hogy komoly híve a rend¬ 
nek. Ezen a ponton az első szó persze azt 
illeti, a kinek sürgése-forgása, jóságos és okos 
buzgólkodása nélkül el sem lehet képzelni Rippl-
Rónai tűzhelyét; a ki áldásos szelleme a ház¬ 
nak és urának. Lazarine asszony, aztán az ő 
Francziaországból ideszakadt Anella hugocs-
kája, a kinek festői próbálkozásaiban egy kedves 
gyermektalentum biztatóan ébrede/ik: ezzel, 

íme, együtt is vannak a roma-hegyi ház lakói. 
Ebben a barátságos fészekben dolgozik mű¬ 
vészünk több mint négy év óta. Itt ment végbe 
művészetének legújabb evolucziója. Palettáján, 
a melyen egykor a szürke és a fekete volt az úr, 
s a mely később — mintegy lépést tartva em¬ 
beri sorsának derülésével - - fokonként derült 
és színesedett, most a színeknek valóságos tob¬ 
zódása folyik. Szinte harsog képein a sok 
töretlen szin, de kivált a vörös meg a sárga. 
S mindez keveretlenül felrakva, úgy a mint a 
tubusból kikerült. Színeinek ehhez a teli hangú 
vidámságához és ahhoz a technikai alapelvé¬ 
hez, hogy a vásznon semmit sem kever és a 
palettán is minél kevesebbet, stílusának gyö¬ 
keres átalakulása kapcsolódott. Képeinek zöme 
egykor intim vallomás volt, fölötte közvetlen és 
nobilis vallomása a művésznek arról az érzés¬ 
ről, a mely lelkét egy-egy jelenség láttára el¬ 
fogta és teremtésre indította. Nagy dekoratív 
tehetsége olykor megmutatkozott ugyan egy-
egy művében, de az elhatározó bélyeget a ter¬ 
mészet, az otthon, a nyüzsgő nagyvilág benyo¬ 
másainak intim és sajátosan egyéni leírása adta 
meg művészetének, melyben különös varázs-
zsal egyesült az érzés bensösége és az abszolút 
festés ereje. Időnként felbukkanó stilizáló tö¬ 
rekvése csak egyik, ritkábban termő oldalága 
volt festészete fájának. De idővel ez az oldalág 
egyre dúsabban hozta gyümölcsét, s most 
szinte egyedül adja az egész termést. A har¬ 
sogó színekkel, a technikának említett mód¬ 
jával nem is férhet össze az érzések halk-
szavú elmondása, a természet és ember karak¬ 
terének mélyéből bányászott titkok bizalmas 
közlése. Itt hangos vigság az úr; a világ szin-
pompás dekoráczió képét ölti, a melyen örökös 
ünnep járja . . . Az a derű és béke, a mely a 
roma-hegyi házat körüllengi, nagyban hozzájá¬ 
rulhatott ahhoz, hogy kialakuljon Rippl-Rónai 
művészetének új stílusa, egyike a legegyénibb 
és legeredetibb stílusoknak mindazok között, a 
melyek a modern festészetben felbukkantak. 

A roma-hegyi ház bizonyára nem egy érde¬ 
kes fejleménynek lesz még tanuja. Mert Rippl-
Rónai emberi mivoltában széles és bölcs nyu¬ 
galommal teljes, de művészetében nyugtalan 
kutató volt mindig, s bizonyára az is marad. 
Emberi pályája a roma-hegyi házban kikötőbe 
ért; művészi pályája ezentúl is szakadatlan 
evolucziója lesz egy kifogyhatatlan gazdag¬ 
ságú művészieteknek, a melynek bátor útja 
még mindig új és meglepő kilátások felé vezet. 

/'. E. 
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VASVÁRMEGYEI MÜTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 

A KIÁLLÍTÁS EGYIK RÉSZLETE 

LMfe. 

A szombathelyi kultúrházban a múlt vasár¬ 
napon érdekes kiállítás nyílt meg, mely hivatva 
van arra, hogy jó példával járjon elől a többi, 
történelmi és művészeti emlékekben gazdag 
vármegyének. Hogy művészeti emlékekben épen-
séggel nem vagyunk szegények, különösen n 
régi iparművészetnek tárgyaiban nem, azt már 
a millenáris kiállítás is megmutatta, viszont 
az is kétségtelen, hogy ennek a gazdag anyag¬ 
nak értékelésére, feldolgozására, katalogizálására 
nem sok történik. Elsősorban ezért köszöntjük 
örömmel ezt a kiállítást, mert számos magán¬ 
gyűjteményben szétszórt, sokszor csak nagyon 
nehezen megközelíthető műtárgyat egyesít és 
tesz hozzáférhetővé. De nemcsak ebben rejlik 
ennek a kiállításnak értelme, hanem egy másik 
lokális jelentőségű okban is. A ki végigjár a 
mai Szombathely szépen kiaszfaltozott, tiszta, 
villanyosvasutas, jól kivilágított, mindenfelől 
jómódot eláruló ulczáin és a régi Szombathelyt 
keresi, el fog borzadni azon a kétségbeejtően 
sivár képen, melyet az új város architektúrája 
nyújt. Mintha Budapest kilenczvenes évekbeli, 
rémséges építészetének torzképét látnók. Ebben 
a fájó környezetben csodálkozva, szemrehányóan 
áll néhány empireba olvadó bárok épület, AZ 
impozáns püspöki palota, vele szemben egy 
magasraszökkenő tetejű, aprócska ablakokkal 
letekintő ház, mind tanujelei annak, hogy száz 
évvel ezelőtt még tudtak építeni. És a kiállítás 
is ilyen oktató szemrehányásul szolgál ennek 
a hirtelen összeverődött, minden művészeti 
talajt, tradicziót elvesztő vidéki társadalomnak, 
mert majdnem minden darabjával arra tanítja, 
hogy az emberi élet legapróbb, leghaszontala-
nabbnak vélt tárgyát is lehet szép formában 
készíteni. 

A kiállítás sikerének érdekében összefogott 
a megye egész közönsége: történelmi nevű 
arisztokraták, földbirtokosok, katholikus egy¬ 
házfők, kolostorok, plébániák, az evangéliku¬ 
sok német tradicziókat eláruló egyházai, z%idó 
hitközségek; sőt még egy caéhet is találunk 
ma a szabad verseny korában a kiállítók közt, 
a pinkafői posztósok czébel. Ehhez képest az 
emberi életnek annyi mindenféle oldalára vo¬ 
natkozó művészet gyűlt itt egybe, hogy meg¬ 
lehetősen bajos róla még csak nagy körvonalak¬ 
ban is köpet adni. A katalógus mintegy l '.{00 
számot foglal magában. A legtöbb műtárgy 
az iparművészet körébe tartozik, kép, szobor 
kevesebb van s azok is nem annyira a múlt 
életszükségleteinek és vásárlásainak, mint in¬ 
kább újabbkori gyűjtéseknek eredményei. Meg¬ 
lepően kevés darab számol be a vármegye 
egyházainak festészeti és szobrászati emlékei¬ 
ről, melyek a felsőmagyarorezági megyékben 
oly gazdag anyagot adnak a kutatónak. Viszont 

annál dúsabb az egyházi szerek és kegyeleti 
tárgyak gyűjteménye. A XV—XVIII. század¬ 
ból érdekes bronzharangok, fakult szinű, bár¬ 
sonnyal mintázott olasz brokát miseruhák, 
melyeken meghatóan primitív felfogású, relief-
szerűén kiemelkedő emberi alakok vannak 
kihímezve aranynyal, ezüsttel kihímzett anti-
pendiumok. Kebelygyűjtemény, melynek régi 
XV. századbeli darabjai még gótikusak, de 
legtöbbje már a barokk-kor szeszélyesen gaz¬ 
dag, mozgalmas vonalú formavilágából szár¬ 
mazik. Czibóriumok, szentségtartók, ereklye¬ 
tartók, ampolnák, pásztorbotok, feszületek, 
házioltárkák, melyeknek finoman, gonddal, ön¬ 
tudatlan művészi érzéssel kiformált tagjai 
mind visszasiratják azt a-z ipart, mely lassan, 
szerető munkával állította elő tárgyait s ezért, 
ha munkásai nem is voltak kiváló művéf-z-
emberek, szép dolgokat tudták produkálni. 
Hogy megbecsüljük őket, csak a mai egyház¬ 
művészet lehetetlen dolgait kell látnunk, azokat 
a borzasztó tárgyakat, melyeket a mi nagy¬ 
városaink küldenek le öserejű művészi Ízlés¬ 
sel megáldott népünk közé. Nem kevésbhé 
érdekes és szép emlékek az evangélikus epy-
házak s még inkább a régóta fennálló zsidó 
hitközségek vallási szerei. 

A magánélet tárgyai vannak legbőségeseb¬ 
ben kiállítva. A bútorok és fafaragások között 
gróf Batthyány Lajos és gróf Széchenyi Rezső 
gyűjteménye sok szép délnémet, olasz, német 
bútort tartalmaz, mégis a legérdekesebbek köz¬ 
tük azok a darabok, melyek magyar szárma¬ 
zásúak, különösen egy almáriom, melyen valami 
kisvárosi vagy falusi asztalos ember csodála¬ 
tosan bájos naivitással egyesítette a magyaros 
díszítő motívumokat a barokk kanyargó formái¬ 
val. A szövetnemüek között egy pár kitűnő 
régi magyar hímzés van, érdekesek a mai nap 
már teljesen kiveszett óművészelnek tárgyai is. 
Gazdag és jó darabokban bővelkedő a régi 
magyar cseréptárgyak gyűjteménye is, vannak 
köztük a XVII. század elejéről évszámmal él-
látott darabok is. A porczellán a mi kiállítá¬ 
sainkon rendszerint bécsi. Itt is az altwien 
dominál, egypár még jogygyel el nem látott 
igen becses darabon kívül, kissé csalódást kelt 
ez a rész, néhány értékesebb szobor kivételé¬ 
vel jelentéktelenebb csészék gyűjteménye. Egy 
pár jó herendi darab is látható. Nem hiányoz¬ 
nak a nálunk elmaradhatatlan cseh metszett 
üvegek sem, külön tanulmányt érdemelnének 
a magyarországi ötvösművészeti tárgyak. Sok 
érdekes dolgot találhatnak itt még az órák, 
szelenczék, pipák, legyezők gyűjtői is, sok száz 
darabra rúg a régi fegyvereknek gyűjteménye. 
Míg az iparművészeti rész meglehetősen szigorú 
pontossággal van földolgozva, a képek kiállí¬ 
tásán jóval több teret engedtek az egyes gyűj¬ 
tők amateurhiuságának. A legtöbb kép valami 
nagyon jól hangzó név alatt van kiállítva, 
pedig erre szükségük nem is volna, mert leg¬ 
többjük igen becsületes jó darab e nélkül is. 
Sokkal több a kétes Cranach, mint az igazi, 
nagyon gyanús az egyszerűen keresztnév nélkül 
Ruysdaelnek tulajdonított szép tájkép, minden 
bizonynyal naiv tévedés a Tér Borch, a Watteau, 
a Tiepolo, a Boucher; gyanúsak a Canaletto 
képek is. A legkiemelkedőbb darab Pieter 
Brueghelnek egy szignált és kétségtelen képe. 
Szent János szónoklatát ábrázolja a pusztában. 
Érdekes képe az idősebbik Pieternek, kit 
Bauern-Breughelnek is neveznek. Eltér kissé 
a rendes festési módjától, aprólékosabb és nem 
olyan tagolt kompoziczióju, mint többi képei. 
Egy nagy emberhullám csap fel a háttérben 
egy domboldalon szónokló szent alakjához, 
zsúfoltan tolongó embertábor. A kit a kép 
zsúfoltsága kissé bánt, azt a szép távlatú, 
levegősen megfestett tájképháttér, a nagy jel¬ 
lemző erővel festett előtérben álló alakok, 
emberfejek és szép vörös szirjek meg fogják 
engesztelni. E mellett az elsőrangú kép mellett 
is feltűnik még egy pár. így igen figyelemre¬ 
méltók a Canaletto neve alatt szereplő drezdai, 
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pirnai városrészletek is. Nagyon hideg, sőt 
kemény fekete, zöldes és kék színekkel festett 
városrészletek apró tarkái ló és eléggé mozgal¬ 
mas alakcsoportozatokkal. Egy veiénczei kép, 
mely itt Orazio Vocdli nevét viseli, sokat tar¬ 
talmaz a velonczei iskola buja életöröméből, 
szinpompájából. Pompás kis olajvázlat a Wat-
teaunak tulajdonított kis kép is. 

A német festészet is jó darabokkal van 
képviselve. Cranach formavilága van több kis 
képen, csodálatosan mosolygó primitív kis női 

arczok, lehetetlen testekkel, sok naiv közvet¬ 
lenséggel. Egy ismeretlen festőnek felfogásban 
előkelő, kivitelben gondos, finom, nyugodt 
arczképe Portugáli Izabelláról V. Károly fele¬ 
ségéről. Régi magyar névtelen festők jelen¬ 
téktelen dolgai mellett egy sima hűvös Ku-
petzky kép, mely Savoyai Jenőt ábrázolja és a 
festésmódjának eltérő volta miatt szintén gya¬ 
nús. A képes ábrázolásokat még egy kis 
miniatűr-gyűjtemény egészíti ki, melyben a 
legprimitívebb falusi munkák között egy-egy 

jó darab is van, egy Isabey, és egy Jean 
Petitot. 

A kiállítás még hibáival, is jó tanulságul 
szolgálhat a jövő számára, így nem fog ártani 
jövőben az ilyesfajta kiállításon szűkebbre 
vonni a felvett anyag körét és kiküszöbölni 
a gyengébb ismétléseket. Kevesebb, de jó tárgy 
jobban érvényesül a gyenge környezet nélkül 
és jobb, áttekinthetőbb rendezést tesz lehetővé. 

P\irkn* /ölti) ii. 
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VÁNDORLÓ MILLIÓK 
Turista-számlák aranykora. 

A svájczi szálloda-tulajdonosok egyesületé¬ 
nek legutóbbi jelentése pompás fokmérőül 
szolgál a kulturnemzetek körében manapság 
dühöngő turista-láz méreteire nézve. Meg tud¬ 
juk belőle többek közt azt is, hogy ebben a kis 
boldog államszövetségben már csak a szálloda¬ 
bevételek . is megháromszorozódtak az utóbbi 
negyedszázad alatt. Ennyi idő teljességgel 
elegendő volt arra is, hogy a szállodák száma 
1080-ról kerekszámban 200u-re emelkedjék. 
Ezeknek a jövedelme pedig, — legnagyobbrészt 
épen a téli sportok óriási fellendülésének jó¬ 
voltából, minden áldott esztendőben nem ke¬ 
vesebb, mint 200,000.000 frankra tehető. Ez 

. a horribilis összeg pedig a következő évek 
folyamán, természetszerűen csak emelkedni fog. 
De megtudjuk mindjárt azt is, hogy Svájczban 
a szálloda-ipar ekkora virágzásának milyen 
mélyreható szocziális jelentősége is van. Hiteles 
statisztikai feljegyzések szerint ugyanis még 
csak öt évvel ezelőtt, 1905-ben is 33,480 volt 
a szállodai alkalmazottak száma, a mely nap¬ 
jainkban már elérte a 40,000-et. 

Egyáltalán nem tartozik a túlzások közé 
egyik-másik statisztikusnak az a kijelentése, 
hogy Svájczban az úgynevezett turista-pénzek 
a nemzeti jövedelemnek nagyon is tekintélyes 
részét képezik. E tekintetben épen az össze¬ 
hasonlítások szolgáltatják nekünk a legkézzel¬ 
foghatóbb tanulságokat. Mert míg 1003-ban 
az órakivitel 118 millió, a csipkekivitel 131 

NAGY NÉMET DIPLOMATÁROL 
- Marschall von Biberstein. -

Németország egyik legjelentékenyebb embe¬ 
rét vesztette el e héten váratlanul. Meghalt 
Marschall von Biberstein Adolf báró, ki Bis¬ 
marck bukása után hét évig a német biroda¬ 
lom külügyminisztere volt Caprivi kanczellár 
mellett, ki katonaembor volt s a külpolitiká¬ 
hoz kevesut értett; aztán Konstantinápolyban 
képviselte a birodalmat tizenöt évig mint né¬ 
met nagykövet, ez év mnjus havában pedig a 
londoni nagyköveti állást foglalta el. Bismarck 
után a kültigyi hivatal élén ; a Keleten való 
érvényesülés korszakában Abdul Hamid udva¬ 
rához rendelve nagykövetnek ; az angol hábo¬ 
rús veszedelem nehéz napjai után a londoni 
nagykövetség vezetőjeképpen — látnivaló, hogy 
hazája e férfiút mindig oly helyre állította, 
hol jelentékeny emberre volt szükség, hol nagy 
érdekek előmozdításáról volt szó, vagy a né¬ 
met érdek veszélyeztetve volt. 

Marschall báró a német diplomácziai kar¬ 
nak kétségtelenül legjobb diplomatája volt. 
Pedig nem tartozott a czéhbeliek közé, nem 
járt a diplomáczia iskolájába. Fiatalon állam¬ 
ügyész volt szűkebb hazájában, Badenben, 
aztán a badeni képviselőház, majd a német 
birodalmi gyűlés tagja volt nem hosszú ideig, 
nagyherczege aztán, megbecsülve benne a ki¬ 
tűnő jogászt, ki a gazdasági kérdésekben is 
otthon van, elküldte követének a birodalmi 
tanácsba. Ott Bismarck szeme felismerte a 
Baden követében alvó politikai tehetségeket, 
Marschall von Biberstein egyéniségével hova-
hamarább számot vetettek az udvarnál is, s 
mikor Bismarck, «mint kivert "kutya* vissza¬ 
vonult duzzogni Friedrichsruheba, a császár 
őt nevezte ki Bismarck fiának, a szintén vissza¬ 
vonuló Bismarck Herbertnek utódául külügyi 
államtitkárrá, vagyis külügyminiszterré. A czéh-
bfili diplomatákat nagyon meglepte kinevezte-
tése ; maga Bisrqarek se bizhatott teljesen a 
diplomácziai tájétewettságában, mert meghitt 
emberei útján felajánlotta neki tanácsait s mi¬ 
kor kell, felvilágosításait, Marschall azt felelte, 
hegy köszöni, majd belefanul líj feladatába. 
És beletanult. Hét évig volt külügyminiszter 
a jelentékeny sikerei voltak, míg ellenségei és 
irigyei egy világraszóló cselszövéssel ehisel-
hetetlenné nem tették helyzetét Gyanúsítások, 
rágalmak keltek szárnyra, támadások érték 
rejtett oldalról a külügyminisztert. Marschall 
von Biberstein «a nyilvánosság elé menekült*,— 
mint maga mondotta. S a Tausch-pör révén, 
melyet megindittatott, kiderült a berlini poli-

millió, a selyemipar 111 millió, a gyapot- és 
sajtáruk kivitele együtt körülbelül 90 millió 
frankot jövedelmezett Svájcznak, addig 1905-
ben csupán a szálloda-bevétel több mint 190 
millió frankra tehető. 

Az egyik angol turista-irónak, Charles F. 
Speare-nek a multkorában azt irta egy fölvetett 
kérdésre E. E. Mansfield, a luzerne-i amerikai 
konzul, hogy Svájczot az 1906. év folyamán a 
téli és nyári hónapokban nem kevesebb, mint 
négyszázezer turista szerencséltette látogatásá¬ 
val. Ez a szerencséltetés számbelileg is eléggé 
tekintélyes alakban nyilvánult, mert a jó tu¬ 
risták svájczi tartózkodásuk alatt több mint 
155 millió koronának hágtak a nyakára. S en¬ 
nek hitelt is adhatunk egész mivoltában, tudva 
azt, hogy a múlt év májusától november ha¬ 
váig egyedül csak Luzern-ben, melyet az 
említett ottani konzul a turisták Mekkájának 
nevez, - 186,227 látogató és turista fordult 
meg. a kik csupán vasúti menetdíjak fejében 
körülbelül 32,500.000 koronát költöttek el. 

Hogy egy kicsit perczentekben is beszéljünk, 
a svájczi turista-számlák összegének 50%-a a 
német zsebek terhére íródik, míg az angolra, — 
hihető-e? - - csupán 14%, a francziára pedig 
csak 11% esik; a többi 25%-öt aztán a ma¬ 
gyarok, osztrákok, oroszok és hollandusok 
fizetik. 

Francziaországnak a turisták révén befolyó 
évi jövedelme természetesen már nagyobb ará¬ 
nyokkal dicsekedhetik. Charles F. Speare ki¬ 
mutatása szerint ez nem kevesebb 2500 millió 
koronánál. Még jobb vélekedéssel vaunak nála 

tikai rendőrség ismert botránya, melynek csak 
hosszú évek elmúltával akadt ismét párja, mi¬ 
kor névtelen levélírók magát a császárt és 
környezetét gyanúsították meg. 

A császár elfogadta Marschall lemondását 
s rövid idővel azután kinevezte Németország¬ 
nak akkor legfontosabb diplomácziai állására, 
konstantinápolyi nagykövetté. Ez volt legalább 
akkora meglepetés, mint mikor Baden követé¬ 
ből váratlanul Németor.-zág külügyminisztere 
lett. Vilmos császárnak ezúttal is nagy tervei 
voltak "Marschall von Bibersteinnal. Török¬ 
ország nagy válság küszöbén állt. Néhány hata¬ 
lom, a mely már két évvel azelőtt, az örmény 
vérfürdők után (melyekben a szultánnak két¬ 
ségtelenül benne volt a keze) meg akarta 
fosztani trónjától Abdul Hamidot, most, a 
görög-török háború után, melyben a török 
fegyverek porig megalázták Görögországot, ko-

MARSCHALL BÁRÓ, AZ ELHUNYT LONDONI NÉMET 
NAGYKÖVET. 

ez irányban a párisi bankárok, - - elvégre, ők 
is csak értenek valamicskét a dologhoz, • 
mert szerintük ez az irigylendő jövedelem úgy 
felmegy éveqkónt 3000 millió koronára, mint 
annak a rendje. Hiszen maga Paris egész 
éven át szinte tömve van látnivágyó s a mi a 
fő: bőzsebű turistákkal. Tömérdek köztük az 
amerikánus, ámbátor ezek Norvégiába özönle¬ 
nek a legnagyobb passzióval. 

Olaszországnak évenkénti turista-jő vedelnie 
is meglehetősen tekintélyes. C. F. Speare 
szerint ez bátran vetekedik az ország janu¬ 
ártól májusig tartó kivitelének jövedelmével. 
Kerekszámban kifejezve, az utóbbi évek alatt 
felmegy ez ; a turista-Jövedelem 500 millió 
koronára. S ;a*mi fő, az ottani szálloda-iparnak 
a turisták révén legújabban bekövetkezett fel¬ 
lendülése talán még a svájczinál is nagyobb 
arányokat mutat. 

Nem lehet azonban eltagadni, hogy a leg¬ 
több millió í mégis csak az «új hazá»-ból 
vándorol be erre a mi vén kontinensünkre. 
Magunkról, a magyar földnek a turisták révén 
befolyó jövedelméről nem szólhatok. Bennün¬ 
ket még föl kell fedezni, a mi ugyan kissé 
nehezen megy, mert jó magunk se nagyon 
erőlködünk azon, hogy egy kissé hathatósab¬ 
ban is észrevegyenek minket azok a csengő 
aranyokkal fizető turisták. Pedig, uram Isten, 
a mi szép földünk de megérdemelné, hogy 
valamikor feléje terelődnék java része azoknak 
a most még Svájcz, Franczia- és Olaszországok 
kasszáiba vándorló millióknak! . . . 

Bendegúz. 

molyan kezdett foglalkozni Törökország fel¬ 
osztásának gondolatával. Abdul Hamid szul¬ 
tán e nehéz : és elhagyott helyzetében minden 
bizodalmát Németországba helyezte, mely sohase 
akarta szaporítani birtokait Törökország rová¬ 
sára, hanem csak gazdasági helyzetét akarta erő¬ 
síteni a török birodalomban. Ily körülmények 
közt magának Abdul Kamidnak is kedvére volt, 
hogy erős egyéniség képviselje Németországot az 
Arany Szarv mellett. 

Néhány hónappal azután, hogy az új nagy¬ 
követ elfoglalta helyét, megtörtént Vilmos csá¬ 
szár híres konstantinápolyi és szentföldi uta¬ 
zása s barátkozása Abdul Kamiddal. A szultán 
igyekezett hálásnak mutatkozni e nagy szol¬ 
gálatért. De ez érzelmei nem váltak volna 
oly könnyen testté, ha nem alkalmas egyéni¬ 
ség képviseli a német érdeket Konstantiná¬ 
polyban. Marschall báró nagyon reális elvek¬ 
kel ment a keletre. Azt tartotta, hogy a poli¬ 
tikában is csak az a jó üzlet, a melyben mind 
a két fél megtalálja a számítását, ítéletének 
tárgyilagossága s az, hogy mindig képes volt 
a mások helyzetébe helyezkedni, valamint ér¬ 
zéke a mértékkel meg nem mérhető dolgok 
iránt - - ezek voltak az ő főerősségei. Az ő 
nagykövetsége idején jött létre az ellenkező 
érdekekkel vívott nagy és nehéz harczok után 
a bagdadi vasút világraszóló műve is, Német¬ 
ország javára és dicsőségére. Német vállalko¬ 
zók kapták meg Hajdár-Pasa és Alexandrette 
nagy kikötőjének építkezésóit. A Konstanzán 
átvivő kábelösszeköttetés az ő érdeme; Konja 
és Adana vilajet öntöző műveit, melyek közel 
állnak befejezésükhöz, német munka alkotta 
még; az Arany Szarvon átvivő hidat is. S az • 
ő tekintélye és fellépése döntötte el nem egy 
ágyúrendelés, vasútépítés vagy archeológiái 
vállalkozás sorsát. Diplomata-társai félték és 
tisztelték. Jóformán el se képzelhették volna 
Konstantinápolyi Marschall báró nélkül. Ez a 
német diplomata, tizenöt nehéz és mozgalmas 
esztendő alatt oly népszerűségre tett szert, 
hogy az emberek szinte Konstantinápoly kiegé¬ 
szítő részének tekintették. 

Négy év előtt, mikor a forradalom megbuk¬ 
tatta Abdul Hamidot s az ifjú-törökök kerül¬ 
tek hatalomra, általános volt a hiedelem, hogy 
Marschall befolyásának örökre vége Konstan¬ 
tinápolyban. Ő maga nem érzékenykedett, mi¬ 
kor az ijfú-törökök sajtója támadni kezdte. 
Nyugodtan várta, míg kiforrnak a nézetek; s 
ez év tavaszán, mikor búcsúzott, nem volt az 
a konstantinápolyi diplomata, kiben a/ akkor 
még ifjú-török kormány jobban megbízott 
volna, mint benne. 
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PÉTER ÉS VENDI. 
Regény. — Irta J. M. Barrie. 

(Folytatás.) 

- Hol vannak ők ? Hol vannak ők ? Hol 
vannak ők? 

Ilyen módon tanulta meg a három lurkó, 
hogy mi a különbség a képzelt sziget közt és 
ugyana közt a sziget közt, ha megvalósul. 

Mikor végre a mennyek megint elcsendesed¬ 
tek, János és Mihály egyedül találták magukat 
a sötétségben. János gépiesen taposta a levegőt, 
Mihály pedig lebegett, holott azt se tudta, mi 
a lebegós. 

- Meg vagy lőve? — suttogta János re¬ 
megve. 

— Még nem tudom — suttogta vissza Mihály. 
Mi most már tudjuk, hogy a lövés nem talált 

senkit. Pétert azonban a lövés szele messze 
kilökte a tengerre, Vendit pedig fölemelte a 
magasba egymagában Tinker Bellel. 

Vendi jól tette volna, ha ebben a pillanatban 
elejtette volna a kalapot. 

Azt nem tudom, most hirtelenében támadt-e 
Tinknek az eszméje, vagy már útközben ki¬ 
tervezte, de egyszerre kikukkantott a kalapból 
és elkezdte Vendit csábítani a romlás felé. 

Tink nem volt épen egészen rósz, csak most 
volt egészen rósz, holott más alkalmakkor azt 
lehet mondani, egészen jó volt. A tündéreknek 
vagy egészen jóknak kell lenniök, vagy egészen 
rosszaknak, mert olyan kicsikék, hogy egy¬ 
szerre csak egy érzés számára van bennük 
hely. Szabad azonban váltakozniuk, csakhogy 
a változásnak teljesnek kell lennie. 

Tink most tele volt féltékenységgel Vendi 
ellen. Hogy mit mondott kedves csöngésével, 
azt persze Vendi nem értette. Én azt hiszem, 
rósz szavak voltak, de kedvesen hangzottak. 
Tink előre-hátra röpködött, mintha azt mon¬ 
daná : «jer utánam és minden jóra fordul.» 

Mit tehetett szegény Vendi egyebet ? Kiáltott 
Péter, János és Mihály után, de feleletül csak 
csúfolódó visszhangokat kapott. Azt még nem 
tudta, hogy Tink egy igazi asszony heves gyű¬ 
löletével gyűlöli őt. így tehát megijedve és 
már-már ingadozva röptében, vesztére követte 
Tinket. 

V. A sziget megvalósul. 

Nincsország újra életre ébredt, mert érezte, 
hogy Péter útban van visszafelé. 

Az ő távollétében minden rendkívül nyugod¬ 
tan megy a szigeten. A tündérek egy órával 
később kelnek fel reggel, a vadállatok kölykeik-
kel foglalkoznak, a rézbőrüek hatalmasakat esz¬ 
nek hat nap hat éjjel, az elveszett fiúk pedig, 
ha a kalózokkal találkoznak, legfeljebb fügét 
mutogatnak nekik. A mint azonban Péter meg¬ 
jön, valamennyien mozgásba jönnek megint, 
mert ő nem szereti a tespedést. Most is, ha 
fületeket a földre nyomnátok, meghallanátok, 
hogy az egész sziget csak úgy forr az élettől. 

Ezen az estén a sziget fő hatalmai a követ¬ 
kezőképen voltak megosztva: Az elveszett fiúk 
elmentok Pétert keresni, a kalózok elmentek 
az elveszett fiúkat keresni, a rézbőrüek elmen¬ 
tek a kalózokat keresni, a vadállatok elmentek 
a rézbőrüeket keresni. Köröskörül járták foly¬ 
ton a szigetet, de egyik sem találkozóit a má¬ 
sikkal, mert mindegyik ugyanazon az úton 
ment. 

Valamennyi vérre szomjazott, kivéve a fiú¬ 
kat, a kik rendes körülmények között szintén 
nem voltak ellenségei a vérontásnak, de ma 
este vitéz kapitányuk után jártak. A fiúk száma 
a szigeten természetesen változik, a szerint, 
hogy hányat ölnek meg közülük, ha pedig ki¬ 
derül, hogy kezdenek felnőni, Péter ezért mint 
szabályellenes dologért kilöki őket. Ez alkalom¬ 
mal hatan voltak, ha az ikreket kettőbe szá¬ 
mítjuk. Feküdjünk hát le itt a czukornádban 
és vigyázzuk őket, a mint egyetlen vonalban 
előre lopóznak, mindenki a tőrén tartva kezét. 

Péter megtiltotta nekik, hogy a legcsekélyebb 
mértékben is hasonlítsanak hozzá, ezért saját-
kezüleg megölt medvék bőrébe voltak öltözve 
s ezekben olyan vastagok és szőrösek, hogy ha 
leesnek, csak úgy gurulnak. Ettől aztán nagyon 
biztos lett a járásuk. 

Legeiül megy köztük Tutlesz, a ki nem a 
legfcevésbbé bátor, de a legszerencsétlenebb a 

vitéz bandában. Kevesebb kalandban vett részt, 
mint a többiek, mert a nagy dolgok mindig 
épen akkor történtek, a mikor ő másutt volt 

" .elfoglalva. Akárhányszor minden csöndes volt, 
'ő felhasználta az alkalmat és elment tüzelő¬ 
fáért, - - mikor aztán visszatért, a többiek már 
mosogatták fel a vért. Ez a balszerencse valami 
szelíd mélabút adott arczvonásainak, de nem 
savanyította el a lelkületét, hanem ellenkezőleg 
szelídebbé tette, úgy hogy ő volt a fiúk közt a 
legalázatosabb. Szegény, kedves Tutlesz, téged 
veszedelem fenyeget az éjszaka. Vigyázz ma¬ 
gadra, ha végre-valahára kaland kínálkozik 
számodra, ha elfogadod, a legnagyobb fájdalom 
vár rád. Tutlesz, Tink a tündér, a ki ma este 
rosszaságra hajlandó, eszközt keres czéljainak 
és arra gondol, hogy léged lehet legkönnyeb¬ 
ben lóvá tenni a fiúk közül. Óvakodj Tinker 
Bélitől. 

Vajba meghallana minket, csakhogy mi nem 
vagyunk a valóságban a szigeten és Tutlesz 
csak megy tovább az öklét rágva. 

Utána jön Nibsz, a vidám és szilaj, a kit 
Szleitli követ, a ki füttyöket tud kivágni a fák¬ 
ból és aztán bőréből majd kibújva tánczol a 
saját nótáira. Ő a fiúk között a legelkapatot-
tabb. Azt hiszi, emlékszik az elveszése előtti 
napokra és e miatt ugyancsak fenn hordja az 
orrát. Kurli a negyedik; nagy bohócz és vala¬ 
hányszor Péter szigorúan azt mondta: «a ki 
ezt tette, az álljon félre!» — annyiszor volt ő 
a bűnös, hogy most már a parancsszóra félreáll, 
akár ő volt a bűnös, akár nem. Leghátul jöttek 
az Ikrek, a kiket nem lehet leirni, mert bizo¬ 
nyosan az egyiket írnok le mindig a másik 
helyeit. Péter sohasem tndta, mi az, hogy ik¬ 
rek, a bandájának pedig nem volt szabad tudni 
semmit, a mit ő nem tudott, így tehát az ikrek¬ 
nek is mindig csak homályos fogalmuk volt 
önmagukról és tőlük telhetőleg igyekeztek jóvá 
tenni létezésüket azzal, hogy bocsánatkérő mó¬ 
don mindig szorosan egymás mellett voltak. 

A fiúk csak kúsznak a homályban és szünet 
múlva — nem hosszú szünet múlva, mert a 
szigeten a dolgok sebesen mennek - - nyo¬ 
mukba jutottak a kalózok. Halljuk őket, mi¬ 
előtt látnók, mert folyton éneklik borzalmas 
harczi .dalukat. 

Gonoszabb külsejű csapat még nem lógott 
az akasztófa-soron. Kissé előbbre megy köztük, 
minduntalan földre nyomva fülét és hallgatózva, 
nagy kaijai meztelenek, fülében díszül nagy 
ezüslpénzek — ez Csekkó, a szép talián, a ki 
véres betűkkel vágta ki a nevét a goói börtön 
kormányzójának a hátára. Az óriási szerecsen¬ 
nek, a ki mögötte jön, sok neve volt jnár mióta 
letette azt a nevét, a melylyel az anyák még 
ma is rémítgetik gyermekeiket a Guadzsó-mó 
partjain. Itt van Dzsuksz Vili, testének minden 
porczikája tetovirozva van, - • egyszer hat 
tuczat korbácsütésre sem akarta letenni a lopott 
zsákot, aztán Kukszon, a ki a hires fekete Murti 
öcscsének'mondja magát, a mi azonban még 
bizonyításra szorul; továbbá Starki úr, a ki 
valamikor pedellus volt egy iskolában és még 
mindig megtartotta azt a szokását, hogy finoman, 
és előkelőén gyilkol. Aztán Szkileitsz és az ir 
Szmi és Nudler, kinek keze hátrafelé állt, az¬ 
tán Mulliusz Róbert és Mázon és még egy sereg 
más gonosztevő, a kiknek nevét régóta ismer¬ 
ték és rettegték a spanyol partokon. 

Középen köztük a legfeketébb és legnagyobb 
gyémánt ebben a sötét foglalatban, Hűk Jakab, 
a kiről azt mondják, ő volt az egyetlen ember, 
a kitől Cook a tengerész félt. Kényelmesen ült 
egy rozoga szekéren, melyet emberei húztak és 
toltak; jobbkeze helyén vashorog volt, a mely¬ 
lyel minduntalan biztatta az embereit, hogy 
menjenek gyorsabban. Ez a rettentő ember úgy 
szólt hozzájuk és úgy bánt velük, mint a 

; kutyákkal és ők úgy engedelmeskedtek neki, 
; mint a kutyák. Halvány volt és fekete, a haja 

hosszú csimbókokban lógott le fejéről, a me¬ 
lyek egy kis távolságról olyanok voltak, mint a 
fekete gyertyák és különös fenyegetővé tette 
csinos külsejét. A szeme kék volt, mint a ne¬ 
felejcs és valami mélységes mélabú volt benne, 
kivéve mikor valakibe beledöfte a horgát, 
ilyenkor két piros pont tűnt fel a szemében, a 
mely rettentően villogott. A modorában még 
mindig volt valami a nagyúrból, úgy hogy mi¬ 
kor még felhasította az embert, azt is előkelő 
modorban tette és én azt hallottam róla, hogy 
hírneves csevegő volt. Sohasem volt félelme¬ 

seb b, mint a mikor a legudvariasabb volt, a 
mi talán a jónevelésének legbiztosabb jele; 
beszédének elegancziája, még ha káromkodott 
is, valamint egész fellépésének előkelősége meg¬ 
mutatta, hogy más fajtából való, mint a csapata. 
Fékezhetetlen bátorságú férfiú volt, azt 
mondták róla, hogy csak egyetlen dologtól ret¬ 
tegett : a saját vérétől, a mely szokatlanul sűrű 
volt és egészen különös színű. Olyan ruhában 
járt, a milyen a Stuartok idejében volt divat¬ 
ban. Ezt azért tette, mert pályája valamely 
korábbi szakában valaki azt mondta neki, hogy 
hasonlít a Stuart-házbeli királyokhoz. A szájá¬ 
ban saját találmányi! szipkát tartott, a mely¬ 
lyel egyszerre két szivart tudott szívni. Leg-
szörnyűbb mégis kétségkívül a vas-karma volt 
rajta. 

Lássuk most már egy kalóz megölését Hűk 
módszere szerint. Mondjuk, hogy Szkileitsz. 
A mint előre mennek, Szkileitsz esetlenül rá¬ 
rohan és összegyűri a gyolcsgallérját. A vas¬ 
horog odacsap, olyan hang hallatszik, mintha 
valami megrepedne, — valaki felordít, aztán a 
holttestet félrelökik és a kalózok mennek tovább. 
Hűk még a szivnrokat se vette ki a szájából. 

Ilyen rettentő ember az, a kivel Péter ki¬ 
kezdett. Vájjon melyik fog győzni? 

A kalózok nyomában, nesztelenül lopózva a 
hadi úton, a mely gyakorlatlan szemek számára 
láthatatlan, jönnek a rézbőrüek. Tomahawkok 
és kések vannak a kezükben, meztelen testük 
csillog a festéktől és olajtól. Testük köré skal¬ 
pok vannak aggatva — fiuk skalpjai és kaló¬ 
zok skalpjai vegyesen -«- mert ez a Pikaninni 
törzs és nem szabad őket összetéveszteni a 
sokkal szelídebb erkölcsü Delaware vagy Húron 
törzszsel. Az elővéden négykézláb, csúszik a 
Nagy Erős Kis Párducz, a ki annyi tömérdek 
skalpnak a hőse, hogy a járásban is megaka¬ 
dályozzák. A hátvéden, a legveszedelmesebb 
helyen halad Tigris Lili, büszkén kiegyenesedve, 
herczegnő módjára. Ó a legszebb a sötétbőrű 
Diánák között, a Pikaninni törzs szépe, kaczér, 
hideg és szerelmes, a hogy épen kedve tartja. 
Nincs levente, a ki ne kívánta volna feleségül 
az önfejű teremtést, de ő az utolsó pillanatban 
mindig széthasította az oltárt a fejszéjével. Néz¬ 
zük csak, hogy mennek mind a lehullott száraz 
ágakon: a legcsekélyebb neszt sem okozzák. 
Az egyetlen hang, a mi hallatszik, kissé nehéz 
lélekzetük. A dolog úgy áll, hogy kissé kövé¬ 
rek a nagy lakmározástól, de ez majd leapad 
róluk idején. Most azonban épen ez a leg¬ 
nagyobb veszedelmük. 

A rézbőrüek úgy tűnnek el, a hogy jöttek 
mint az árnyékok s helyüket csakhamar el¬ 
foglalják a vadállatok: nagy és tarka proczesz-
szió, oroszlánok, tigrisek, medvék és a kisebb 
vadállatok, mert a nevezetes sziget hemzseg a 
fenevadak mindenféle fajtájától, különösen 
pedig az emberevőktől. A nyelvük kilóg, — ma 
este éhesek. 

Mikor már mind elvonultak, akkor jön a leg¬ 
utolsó alak: egy roppant nagy krokodilus. Meg 
fogjuk látni, mire fáj most a foga. 

A krokodihis is elvonul, de csakhamar fel¬ 
tűnnek megint a fiúk, mert a menetnek vég 
nélkül'kell folytatódni mindaddig, a míg vala¬ 
melyik csapat meg nem áll vagy meg nem vál¬ 
toztatja a sebességét. 

Valamennyi fiú élesen előre néz, de egyikük 
sem gyanítja, hogy a veszedelem hátulról set¬ 
tenkedik mögöttük. Ez is mutatja, mennyire 
valódi a sziget. 

A mozgó körből legelőbb a fiúk tértek ki. 
Levetették magukat a gyepre, szorosan föld¬ 
alatti lakásuk fölött. 

- Csak már jönne vissza Péter — mondták 
valamennyien ingerülten, pedig valamennyien 
magasabbak, főkép pedig szélesebbek voltak 
kapitányuknál. 

- Én vagyok az egyetlen, a ki nem fél a 
kalózoki ól, - - mondta Szleitli olyan hangon, 
a mely épen nem tette közkedveltségüvé. De 
talán valami távoli hang megzavarta, mert ha¬ 
mar hozzátette: 

- De azért én is azt kívánom, hogy csak 
már jönne haza Péter és elmondaná, mi újat 
hallott a Hamupipőkéről. 

Beszélgettek Hamupipőkéről és Tutlesz az¬ 
zal dicsekedett, hogy az ő anyja hasonlított 
Hamupipőkéhez. 

Csak Péter távollétében beszélhettek anyáik-

39 sz^M 1912. 59 IVFOT.YAM. VASÁENAPI ÚJSÁG. 791 

ról, mert ő ezt a beszédtárgyat eltiltotta azzal, 
hogy erről beszélni szamárság. 

- Én nem emlékszem semmi másra anyám¬ 
ról — mondta Nibsz - - csak arra, hogy azt 
mondogatta atyámnak: jaj, de szerelném ha 
volna egy saját csekk-könyvem! Én nem tu¬ 
dom, mi az a csekk-könyv, de még most is 
szeretném, ha adhatnék egyet az anyámnak. 

Mialatt így beszélgettek, távoli hangot hal¬ 
lottak. Ónok vagy én, nem lévén az erdő vad¬ 
jai, nem hallottunk volna semmit, ők azonban 
hallották. A kalózok félelmes éneke volt. 

Hej, haj, a kalóz élet, a kalóz élet! 
A lobogónkon ember bőre, 
De vidám élet s kötél a vége, 
Bajta, kalózok, csak előre ! 

Erre az elveszett fiúk — de hova is lettek? 
Nincsenek már itt. Házinyulak nem tűnhettek 
volna el hamarabb. 

Megmondom, hova leitek. Nibsz kivételével, 
a ki elszaladt kémszemlére, a többi valamennyi 
földalatti lakásukban van már, egy igazán pom¬ 
pás lakosztályban, melyről majd még sok ér¬ 
dekes dolgot fogunk megtudni. De hogy jutot¬ 
tak ide? Sehol semmiféle bejárat nem látható, 
még csak egy bokor sem, melyet ha eltávolíta-
nánk, valami barlang szája nyílna alatta. Ha 
azonban jobban körülnézünk, akkor látni fog¬ 
juk, hogy van ott hét nagy fa s mindegyiknek 
odvas törzsében van egy akkora lyuk, mint égj 
fiú. Ez a hét bejárat a földalatti házba s ezt 
kereste Hűk hiába annyi hónap óta. Vájjon ma 
éjjel meg fogja-e találni? 

A mint a kalózok előre haladtak, Sztárki éles 
szeme meglátta Nibszet a bokrok között. Egy 
pillanat alatt elővillant a pisztolya. De egy vas 
karom megragadta a vállát. 

- Kapitány, ereszsz el, - - kiáltott Sztárki 
vergődve. 

Most halljuk meg először Hűk hangját. Sötét 
hang volt. 

— Mindenekelőtt tedd vissza a pisztolyt — 
mondta ez a hang fenyegetően. 

— Azoknak a fiúknak egyike volt, a kiket te 
gyűlölsz. Agyonlőhettem volna. 

- Igen ám, csakhogy a durranás a nya¬ 
kunkra hozta volna Tigris Lili rézbőrű seregét. 
El akarod veszíteni a skalpodat? 

— Hát utána menjek —• kérdezte a szóno-
kias Szmi — és megcsiklandozzam egy kicsit 
a nyakát? Dugóhúzó Jani velem jön. 

Szmi mindennek kedves neveket szokott adni. 
Dugóhúzó Janinak a tőrét nevezte, mert az 
volt a szokása, hogy úgy forgatja a sebben, 
roint a dugóhúzót. Sok mindenféle szeretetre¬ 
méltó tulajdonságát lehetne felsorolni Szmi-
nek. így például öldöklés után nem a fegyverét 
törölgette, hanem a pápaszemét. 

- Jani öcsém szótlan czimbora - - mondta 
Huknak. 

- Most ne, Szmi — mondta Hűk sötéten. -
Ez csak egy fiú, nekem pedig mind a hétre egy¬ 
szerre fáj a fogam. Széledjünk el és keressük 
őket. 

A kalózok eltűntek a fák között s kapitányuk 
egy pillanat múlva egyedül volt Szmivel. Hűk 
mélyet, nehezet sóhajtott és én nem tudom, 

-

MANDEL AZ ELŰZÖTT PORTUGÁL KIRÁLY BÉCSBEN. 

miért, miért nem, - - talán az este nyugalmas 
szépsége tette, csak annyi tény, hogy kedve jött 
elmondani élete történetét bizalmas czimborájá-
nak. Hosszasan és komolyan beszélt, de hogy 
mi mindent mondott, abból Szmi, a ki meg¬ 
lehetős buta ficzkó volt, nem értett meg sem¬ 
mit. 

Egyszerre csak a Péter neve jött az ajkára. 
- Valamennyi között — mondta Hűk szen¬ 

vedélyesen - - a kapitányukat szeretném ke¬ 
zembe keríteni. 0 volt az, a ki a karomat le¬ 
vágta. 

Fenyegetően rázta a vashorgot. 
- Eégóta várok már, hogy kezet szoríthas¬ 

sak vele. Oh, szét fogom azt a kölyket tépni! 
- De hiszen - - mondta Szmi - -, sokszor 

mondtad fülem hallatára, hogy ez a horog fölér 
húsz kézzel. 

- Igen - - felelt a kapitány - - ha anya 
volnék, akkor azért imádkozzék, hogy a gyer¬ 
mekeim ilyennel szülessenek, nem pedig ilyen¬ 
nel . . . 

Büszkén tekintett vaskczére és megvetően 
tekintett másik kezére. Aztán megint össze-
ránczolta homlokát. 

— Péter odavetette a kezemet egy krokodi-
lusnak, a mely épen arra járt, — mondta össze-
borzongva. 

- Igaz is, sokszor észrevettem - - mondta 
Szmi, — hogy mennyire rettegsz a krokodilu-
soktól. 

— Nem a krokodilusoktól félek — igazította 
helyre Hűk, - - hanem ettől az egy krokodi-
lustól. 

Halkabban folytatta: 
- Te Szmi, annyira ízlett neki az én karom, 

hogy azóta folyton a nyomomban jár, tenger-

röl-tengerre, szárazföldről-szárazföldre, csak 
úgy folyik a nyála többi testrészeim után. 

— Ha úgy vesszük — mondta Szmi — ezt 
bóknak is tekintheted. 

- Ilyen bókra nincs szükségem — bömbölt 
Hűk kényeskedve. — Péter Pan kell nekem, a 
ki először kóstoltatta meg a testemet a kroko-
dilussal! . 

Leült egy nagy gombára és most már resz¬ 
ketett a hangja. 

- Szmi — mondta rekedten — az a kroko¬ 
dilus már megkapott volna, de szerencsémre 
egyszer elnyelt egy órát, a mely most mindig 
ott ketyeg a hasában. Én tehát, mikor meg 
akar fogni, mindig meghallom a ketyegését és 
megugróm. 

Elnevette magát, de a nevetése nem volt jó¬ 
kedvű. 

- Egyszer majd lejár" az óra, nem fog töb¬ 
bet ketyegni és akkor a krokodilu.s megkaparit 
téged. 

Hűk megnedvesítette száraz ajkát. 
— Igen — mondta — ez az, a mitől rette¬ 

gek, mint valami kisértettől. 
Mióta leült a gombára, különösképen me¬ 

lege volt. 
— Te Szmi — mondta — ez az ülés meleg. 
Felugrott. 

- Ezer kartács és bomba! Hiszen én égek! 
Megvizsgálták a gombát, amely akkora nagy 

volt és olyan kemény, a milyet a szárazföldön 
sohase látni. Megpróbálták feldönteni — egyetlen 
rántásra a kezükben maradt, mert nem volt gyö¬ 
kere. És a mi még különösebb, füst kezdett a 
helyéből felszállani. A kalózok összenéztek. 

- KSmény! — kiáltottak fel mind a ketten. 
Csakugyan, a földalatti lakás kéményét fe¬ 

dezték fel. A fiúk rendszerint be szokták dugni 
egy gombával, mikor ellenség volt a közelben. 

De nemcsak füst szállott ki a kéményből. 
Gyermeki hangok is szálltak ki rajta, mert a 
fiúk olyan biztonságban érezték magukat rejtek¬ 
helyükön, hogy jókedvűen csevegtek. A kaló¬ 
zok komoran hallgatták őket és aztán vissza¬ 
tették a gombát a helyére. Körülnéztek és meg¬ 
látták az odvakat a hét fában. 

— Hallottad, azt mondják, Péter Pan nincs 
otthon? — suttogta Szmi a Dugóhúzó Jancsit 
birizgálva. 

Hűk bólintott. Hosszú ideig gondolatokba 
elmerülve állt; végre is vésztjósló mosoly jelent 
meg komor arczán. Szmi várakozott. 

- Tárd ki a tervedet, kapitány — mondta 
mohón. 

- Visszatérünk a hajóra - - mondta Hűk 
lassan, a foga közül - - é s sütünk egy nagy, 
vastag kalácsot és zöld czukrot kenünk rá. Oda¬ 
lenn nem lehet több, mint egy szoba, mert 
kémény is csak egy van. Azok az ostoba köly-
kek nem tudták, hogy nincs szükségük fejen-
kint egy ajtóra. Ez mutatja, hogy nincs anyjuk. 
A kalácsot majd ott hagyjuk a hableányok 
lagúnáján. Ezek a ficzkók mindig arra úszkál¬ 
nak és játszanak a hableányokkal. Meg fogják 
találni a kalácsot, nekiesnek és felhabzsolják, 
mert nem lévén anyjuk, nem tudják, milyen 
veszedelmes dolog sok frissen sütött kalácsot 
enni. (Folytatása következik.) 

A BENZ X. CSÓNAK INDULÁSRA KÉSZEN. 
A BENZ XI. CSÓNAK INDULÁSA. 

A BÉCS-ORSOVAI MÓTORCSÓNAKVERSENY RÉSZVEVŐI BUDAPESTEN, 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A választójog és a nők választójoga. 

Dezső kúriai biró két aktuális politikai tanulmá¬ 
nyát adta ki egy füzetben. Az egyikben a választó¬ 
jogról általánosságban ad tervezetet, keresve a meg¬ 
oldásnak egy oly módját, a mely egyrészt kielégíti 
a demokraczia követelményeit, másrészt azonban 
számol azokkal a korlátokkal, melyeket a magyar 
állam nemzeti jellege fentartásának szüksége tá¬ 
maszt. A másik tanulmányban a kiváló jogtudo¬ 
mányi iró a nők választói jogosultsága mellett 
tör lándzsát, élénk előadásban czáfolja az ellene 
felhozott érveket s éles dialektikával érvel mellette, 
néhány figyelemre méltó új argumentumot is hozva 
fel. Mind a két tanulmány sok új szempontot visz 
bele a választójog égető tárgyainak megbeszélésébe. 

Űj színdarabok. Bennli'k Marczell szép sikerrel 
előadott történeti drámája, Az emtebb, mely a 
Nemzeti Színháznak idei első újdonsága s nagy 
tetszés mellett van a míísoron, könyvalakban is 
megjelent a Fővárosi Szinln'tzak Műsoi-n czímü 
népszerű vállalatban. A darab erőteljes nyelvénél 
és fordulatokban gazdag cselekvényénél fogva az 
olvasóra ép úgy megteszi a maga hatását, mint 
a színházi nézőre. - - Ugyanebben a vállalatban 
jelent meg ifj. Hrgediis Sándor fantasztikus drá¬ 
mája, A rab, mely néhány év előtt szerepelt a 
színpadon ; - - valamint Margaret Mayo három 
felvonásos bohózata, A gólya, mely a Vígszínház 
műsordarabja s melyet Hervay Frigyes fordított 
magyarra. 

Luther-naptár. Most második évfolyamában je¬ 
lent meg Helvényi Lajos és Schollz Ödön evan¬ 
gélikus naptára, mely a naptári részen s a szokásos 
tudnivalókon kívül sok egyházi és vallásos, valamint 
szépirodalmi közleményt ad, nem különben számos 
érdekes képet is. A gondos összeállítású és csinos 
külsejű naptár Sopronban jelent meg ; ára 60 fillér. 

A « Jó Pajtása, Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja szeptember 29-iki számába 
Itttdnyánszky Gyula irt verset az amerikai magyar 
gyermekről, Witt Emilné bájos kis gyermekvig-
játékot közöl, Sebők Zsigmond befejezi Dörmiigö 
Dömötör lakodalmának történetét, egy czik a ke¬ 
nyérfáról szól, Kováén Elárika mesét mond, Pa-
taky Kató szép képet rajzolt Beni-ili'l; bi'icai ver¬ 
séhez, Elek nagyapó mesét mond, Zsiga bácsi mu¬ 
latságos mókát közöl, Szemei-e György folytatja 
regényét. A rejtvények, szerkesztői üzenetek egé¬ 
szítik ki a szám gazdag tartalmát. A tjó Pajlást-i 

a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyed¬ 
évre 2 korona 50 fillér, félévre 5 korona, egész 
évre 10 korona, egyes szám ára 20 fillér. Mu¬ 
tatványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal. (TV. 
kér. Egyetem-uteza 4.) 

Űj könyvek. 
A választójog. A nők vidnnzlöjoga. Irta Márkux 

Dezső. Budapest, Franklin-Társulat; ára l korona 
70 fillér. 

A Fővárosi SzinMz<ik Müxorn új számai: 
Az erősebb. Dráma három felvonásban, irta Be¬ 

nedek Marczell; ára 60 fillér. 
A nth. Fantasztikus dráma, irta ifj. Hegedűn 

Sándor ; ára 40 fillér. 
A gólya. Bohózat három felvonásban, irta Marga¬ 

ret Mnyo, fordította Hervay Frigyes ; ára 60 fillér. 
Mind a három füzet: Lampel R. (Wodianer F. 

és fiai). 

HALÁLOZÁSOK 
Elhunytak a közelebbi napokban: PAPP TIVADAR 

79 éves korában Sepsiszentgyörgyön. Li-
povnoki LIPOVNICZKY KÁLMÁN földbirtokos, Heves¬ 
megye törvényhatósági bizottságának tagja, 74 éves 
korában. — SÍÜKOVÁTHY IHVÁN, a Ferencz József¬ 
rend középkeresztese, a Lipót-rend lovagja, minisz¬ 
teri tanácsos, a magyar királyi államvasutak igaz¬ 
gatója, 56 éves korában Budapesten. — Kétegyházi 
KIBILESZKU GYULA kisjenői kir. közjegyző, a volt 
szabadelvű párt és a Wenckheim László-párt el¬ 
nöke, a közjegyzői kamara választmányi és a tör¬ 
vényhatóság tagja. - - BBRETVÁS ENDRE a Pesti 
Hazai Első Takarékpénztár főtisztviselője és a 
Budapesti Ügető Verseny Egyesület totalizatőr ve¬ 
zetője 39 éves korában Budapesten. — HBECZEOH 
FEBENCZ miniszteri tanácsos negyvenöt éves korá¬ 
ban Budapesten. - KAUFFMANN ALBERT nyűg. 
Kóburg-herczegi erdőmester, 74 éves korában Gö¬ 
döllőn. - MELYEB BELIZÁB nyűg. székesfővárosi 
tisztviselő, 71 éves korában Budapesten. — KTJKO-
BELLY KÁBÓL Y nyűg. királyi járásbiró, 66 éves ko¬ 
rában Veszprémben. — BABTAL ALAJOS államvasúti 
főellenó'r, 65 éves korában Tarnóczon. — SPKCK 
JÁNOS gyógyszerész öl éves korában Eajeczfürdőn. — 
KBICKL GÁBOR, Sopron város főszám vevője, 44 éves 
korában Sopronban. - - SCHANDL JÓZSEF földbirto¬ 
kos Ugod községben. - - Idősbb PAGÁCS JÁNOS szé¬ 
kesfővárosi igazgató-tanító, 55 éves korában Buda¬ 
pesten. - Siménfalvi dr. SZÉKELT ÁDÁM orvos, 

> éves korában Budapesten. - - KOPP FRIGYES 

m. kir. vallásalapítványi segódfelügyelő, 51 évea 
korában Czegléden. FEITH JÓZSEF magánzó, 
Budapesten. — BERENYI MIKSA fővárosi bizottsági 
tag, a Berényi és Frank-czég főnöke, Budapes¬ 
ten. — KOVÁCS MIKLÓS földbirtokos, vármegyei 
törv. bizottsági tag, 83 éves korában Mezőszilvá¬ 
son. — SZELES ELEK nyűg. kúriai biró, s a bereg¬ 
szászi egyház tanácsosa, 75 éves korában Szegeden. 

Özv. MARKOVICH LÁSZLÓNE, szül. Tunich Mária, 
84 éves korában Szabadkán. - - üzv. mezőszegedi 
SZEGEDY ANTALNE, szül. kéthelyi Hunyadi Borbála, 
70 éves korában Fehérgyarmaton. Mokcsai 
HARASZTI KLÁRA, 56 éves korában Debreczenben. — . 
B. MOLNÁR SÁMDELNÉ, szül. Bónis Etelka, Czegléden. 

EGYVELEG. 
* A rovarok vére. Igen sok rovar van, a me¬ 

lyeket ha megfogunk, nedvet bocsátanak ki maguk¬ 
ból. Némelyik rovar szinte fecskendezi ezt a ned¬ 
vet, például több sáskafaj. A tudomány megálla¬ 
pította, hogy sok rovarnak ez az egyetlen védelmi 
eszköze támadója ellen, de megállapította azt is, 
hogy a kilövelt nedv nem egyéb, mint a rovarnak 
a vére, a mely azonban nem vörös, mint az em¬ 
lős állatoké. A rovarok a vért szájukon, fejizületü¬ 
kön, vagy potrohúkon bocsátják ki magukból. Azt 
még nem tudjuk, hogy szándékosan, vagy csak az 
idegen lénynyel való érintkezés folytán támadt in¬ 
gerlés miatt jön belőlük a vér. Ez a vér többnyire 
kellemetlen szagú, vagy maró. A vér kifecsken-
dezése a sáskákon kívül főleg a hangyáknál for¬ 
dul elő nagy mértékben, de tapasztalhatjuk a da¬ 
razsaknál és «házi» állataink közül a poloskánál, 
sőt némely légyfajtánál is. 

* A fonográf történetéhez. Mint sok más vi¬ 
lágraszóló felfedezéshez, a fonográfhoz is a véletlen 
juttatta az emberiséget. Eddig úgy tudtuk, hogy 
a fonográfot Edison évekig tartó fáradságos kísér¬ 
letek után alkotta meg, most pedig kiderül, hogy 
máig sem volna fonográf, ha a véletlen nem jár 
a kezére a nagy feltalálónak. Egy amerikai újság¬ 
írónak nemrég az jutott az eszébe, hogy megin¬ 
terjúvolja ebben a kérdésben Edisont. Ez a nagy 
ember így felelt: Egy napon szórakozásból elővet¬ 
tem a telefon kagylót és beleénekeltem. Meglepe¬ 
tésemre azt vettem észre, hogy a rezgőlemez aczél-
tűje a rezgés folytán az ujjamba nyomódik. Ha a 
tű így reagál, gondoltam magamban, mért ne 
lehetne azt meg is szólaltatni? Az első kísérletet 
egy távíró-szalaggal csináltam és ime, a szalag 

is mindig azt mondta, hogy azeplők előzésére, valamint 
finom, puha bőr és fehér teint elérésére és megóvására 
nincs jobb szappan, mint a világhírű «Steckenpferd» 
liliomtej-szappan. Védjegye .Steckenpferdi, készíti 
Bergmaun <fe Co. ozég Tetachen a/E. — Kapható min¬ 
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszertár- s minden e 
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 fillér. — Hasonló¬ 
képen csodálatosan beválik a bergmann-féle iManerat 
liliomtej-krém fehér ég finom női kezek megóvá¬ 
sára, ennek hibása 70 fillérért mindenütt kapható. 

NE 
VEGYEN 1 l 

mielőtt 
ajánlatot 
nem kir a FECSKENDŐT 

Köüponti Szivattyú- és Gepforgalmi Vállalattól 
Bpest, VI., Teréz-körút 50. (Gyár-u. 25.) Telefon 47-52. 
Elsőrangú honi gyártmány. -- Olcsó árak. 
A Bputi Szlvattyu- t* Gépgyár R.-T. gyirtmanytlnck föel4ruiit<>telep« 

SZŰCSÖK 
BUDAPEST, FdÖfi-ul 
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS 

Divatlap díjtalan. 
Olcsó szabott árak 

Gyomorbajosoknál, 
l étvágytalanságnál a •Kufcke* akár tejben, akár bus-
• levesben főzve az egyetlen táplálék, a mit a be-

S tegek könnyen és ellenszenv nélkül elfogadnak ™ 

AZ ÖSSZES GÉPEK ÉS FORMÁK 
CEMENTÁRUK ELŐÁLLÍTÁSÁRA 

t cementfalazótégla-gyártó gépek, cementfedö-
oserép-gyártó gépek, betonürtömb-gjiirtó 
gépek. — Fonnák csatornázási-, vízveze¬ 
ték- és alagcsövek, betoncölöpök, lépcső¬ 
fokok, határkövek stb. gyártására. — Kő¬ 
zúzók, hengerművek, betonkeverők, 

padlólapsnj tolók. 

Dr. GASPABY & Comp. GÉPGYÁRA 
M ARKR ANSTADT Leiptig mellett 
• Kérjük gyárunkat meglátogatni, f 

228 számú brosúra ingyen. 

Nagy választék 
bel- és külföldi 

p_a 
Minius Jakab 

tapéta raktáraiban 

Budapest, Fákoezi-ut 6. 
a Bazár-udvarban. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
"-'réBfóüzlet: A Mváro. el.6 és legrégibb 

RariKsi n íft esipketisstitó.vegytisittti 
S-B.89. és kelmefestő grári tatésete. 

~VLP5^*CIa a 7 ' I v " Eskn-nte. IV., Keoskemétl-«*a 14. V., Harminozad-n. 4. VI_ Teréi-körat '• VI., Andrássy-ut 16. v m . , József-körnt 8. 

Gyáré 
VIII 

Az ország 
legelőnyösebb 

cks/er, órn, ezüstnemü 
és iparművészeti tárgyak 

"ta£uM.: 
O a r g a v i a n O S Készpénz ésangolrendsz. ászár és királyi udvari szállító . 
ékszerész és műötvos részletfizetésre is . 

Budapest, IV,, Kígyó-tér 5. és vidékre választékot küw i 
Kolozsvár, Mátyás király-tér 13. Árjegyzék ingyen. 

Legdivatosabb 
karperece órával. 

14 karátos arany 
H . 
Ezüst bőrszíjjal 
Aczél 

90 K. 
28 • 

— 16 « 
14 • 
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egész ábécét rajzolt le. Erre a papirszeletet végig¬ 
húztam a tű alatt, elkiáltottam magam, hogy halló ! 
és ime, viszhangot hallottam. Azonnal rendeletet 
adtam munkásaimnak, hogy egy gépet készítsenek, 
a mely beszélni fog, persze én adtam a terveket, 
rajzokat. A munkások kinevettek a hátam mögött. 
De azóta nem nevetnének, még ha azt mondanám 
is, hogy csinálni fogunk egy távcsövet, a melylyel 
New-Yorkból végig lehet nézni a párisi Comedie 
előadásait. 

* Repülő hintő. Blériot legújabban egy négy sze¬ 
mélyre szóló repülőgépet szerkesztett Deutsche de 
la Meurthe, a repülés ügyének ismert meczenása 
számára. A gép eredetileg 100 lóerejü motorral 
volt fölszerelve, melyet azonban utóbb 140 lóerejü-
vel cseréltek fel. Háromszázötven kiló súlyt bír el, 
a mi körülbelül megfelel 4 személynek, nem szá¬ 
mítva a pilótát. Eddigelé azonban még nem akadt 
egyszerre négy bátor vállalkozó, a ki fel mert volna 
vele szállni. 

* Új gyorsasági rekord. Filadelfiában E. Wa-
ters, egy 44 éves építész délelőtt 11-kor válókere¬ 
setet adott be a felesége ellen. A bíróság, mint¬ 
hogy az asszony beleegyezett, a válást félóra múlva 
kimondotta. A következő félórában E. Waters a 
polgármesteri hivatalban bemutatta új jegyesét és 
házassági engedélyt kért. Meg is kapta és újabb 
félóra múlva, vagyis fólegykor már ismét férj volt. 

* Uralkodók táviratai. Az európai uralkodók 
közül legtöbbet táviratoztat az orosz czár, a kinek 
évenkint átlag 100,000 koronába kerül. A német 
császár 70,000, az angol király 60,000, Ferencz 
József császár-király 10,000 koronát költ évenkint 
táviratra. Legkevesebb táviratköltsége van a görög 
királynak, alig 500 korona. 

* Hosszú életű szerecsen. A szerecsenek átlag 
rövid életűek és kevés éri meg a hatvan éves 
kort. Amerikában mégis él egy szerecsen, Sandy 
nevű, a ki 111 éves elmúlt. Olyan egészséges, hogy 
nemrég újra — megházasodott. 

* Az egyház a nagy kalapok ellen. Forst 
sziléziai városban a plébános megtiltotta a höl¬ 
gyeknek, hogy nagy karimáju kalappal belépjenek 
a templomba. A tilalom oka az, hogy Úrvacsora 
osztáskor egy nagy kalap kiütötte a pap kezéből 
a kelyhet. 

* A holdkóros Anglia. Angliában ötven év 
előtt még csak két holdkórps esett ezer emberre, 
ma pedig már négy esik. Érdekes, hogy Bourne-
muth városában, a melynek egészségügyi viszonyai 
elsőrangúak, legtöbb a holdkóros. 

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

Dr. Miszné szabadalmazott halc ontnélküli fűzője 
pá'atlan /l plisztikus alakot ad, s ecnellett kényelmes, 
e észséges, könnyed mo'gást, ha lék nyságot biztosit, 
i-gyszerűbb és legdíszesebb kivi'elbei egyaránt kizá¬ 
rólag mérték után kés.ül. smertető árjegyzéket díj¬ 
talanul küld dr. Miszné fűzőterme, Budapest IV., 
Váczi-utcza 7. I. emelet. 

Yezetéknélküli lámpa. A legideálisabb vilá¬ 
gítási eszköz a Wiktorin-lámpa. Saját érdekében kér¬ 
jen díjtalan ismertetést Wiktorin és Társától, Buda¬ 
pest, VIIL, Baross-utcza 1. 

SAKKJÁTÉK. 
2816. számú feladvány Beck A.-tól. liga. 

SÖTÉT. 

1 * 1 

Sakk-kort. — Székely Jenő. — Mészey József (GyBr). -
A tZborói Tartatkor t. — A tKalociai Katholikui Köri. — 
Veöreös Miklós (Zircz). — Ifj. Hubay Bertalan (Bodtat-
ujlak). — A •Dttnaföldvári Egyerüátégi kört (Dunaföldvár). 
Barcsa Mihály (Biharttdaari). — Csolnoki István (Hajdú-
hadháza). — A •Leibicii Oazdatági Katzinót (Leibiei). — 
Lnstyik János és Szivák János (Alberti-Irta). — tCtengeri 
Cainn&t (Ctengar). — Király Mihály (Zenta). — Kunz 
Rezső (Temesrékdt). — Budai Sakkozó Tártatág (Budapett). — 
Patkó Imre (Talpat). 

Szerkesztői üzenetek, 
Dal. Az efféle apró kis dalnak nagyon szépnek kell 

lenni, hogy érdemes legyen vele nyilvánosan fellépni. 
Erről a dalocskáról ezt igazán nem lehet elmondani. 

Valaki hívogat. Az egész vers egy közhely, — még 
annak sem a javából való. 

ősz a sínek mentén. Holt fala pasztellje. Az el¬ 
sőben van valami, — de minek beszél olyan keresett, 
természetesség nélküli hangon ? A saját hangját kel¬ 
lene megtalálnia, akkor tán tudna jót is irni 

Esőben. Aktuálisnak ebben a mostani időben eléggé 
aktuális cziklus, érdekesnek azonban annál kevésbbé 
érdekes, inert nincs benne semmi, a miből tudni le¬ 
hetne, hogy valami mondani valója is van. 

Október hatodikán. A kis vers nem ruéltó a nagy 
alkalomhoz. 

KÉPTALÁNY. 

a b • d e t g h 
VTtiaos. 

Világos indul és a második lépésre mattot ad. 

A 2813. számú feladvány megfejtése Müller J.-tol. 
Világos. Sötét. Világos, a. Sötét. 

. Bh3-a3 . . . g7-g6 1. - — t. SZ. 
2. Vcf-c3! £ Ba3—c3 l"stb" 

6. 
1. — . .. Fh5-f7 
2. Hg2-h4 stb. 

Helyesen fejtették meg: Merényi Lajos. — Geist 
Józseí és Stark Vilmos. — A tBudapesti Sakk-kört. — 
A tBudapetti, 111. kér. Sakk-köri. — Ludányi Antal. -
Wyschogrod Pál — Beér Mór. — Gottléb István (Budapett). 
Németh Péter (Csongor). — Kintzig Hébert (Pátert). -
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (lApot-
vár). — Szabó János (Bakony-SzenOatdó). — A t Győri 

A «Vasárnapi Ujság» 35-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: A méreg kóstolással is megárt. 

Felelős szerkesztő: Uoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármejye-n. 11. 

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

kiváló bor- és 
litbiumoa 

gyógyforrás 

SCHULTES ÁGOST Kapható Ésványvizkereslcedésekben és 

Dr. Miszné 
füzöterme 
Bpest,IV.,Váci-n.7.I.em. 
Teleion 142—45. Bzám. 
Ajánlja kizárólag mérték után 
készülő 
szabadalmazott 
hal csont nélküli 
fűzőit. 
Ismerteti árjegyzék díjtalan. 

ágyak! 
kg. szürke fos/tolt ágytoll 2 80 h, jobb 3 M, r«lK«rke jó 

JT>ft szén 5T>0. linóm fehér 650, jobb 7.50 hófehér8'M. holelu-r 
finom 950 K. .Tissa tryönffye. saját kulonlegesseg.mk. 
legkiválóbb ágvtoll 10.V) és 11-50 K. Pehely hófehér, minőség 
szerint 9 - , l ü ~ , 11 - , 1 2 - . 13'50. 14 50 K kg.-kent. - K é s . 
ásryn.mü: l párna 8(>X5» «"• lmom anpnlokban^ jól meg¬ 
töltve 502. 6-07. 757 K. l .lunylia 160X1 "J cm. 1U2Ü. 119.;. 
11-45 K. Két szemelv s cluiiyha 2UOX140rm. 12-70.1403, l/ :B.k. 
Készlet tetszés szerinti méretekben és minőségben N a « rá 
kész nlsólepedök. pnplanU-pecIók. kész P f ^ S J j k S h h M ^ 
női ingekben, valiimint n vilaghim szepessegi vasion és 
aszlalnemüekben. Paplan és m»trac*tryár. Szelkukles üt a, 
vettél, 15 koronától feljebb bérmentve. Meg_iiem felelőt k«-se-
rélünk, vágj- a pénzt visszaadjuk. - Kérje nagy képes 
• tófe^yiéknnket ingyen és bermentve. 
Kanyar K«reskedelmi Vállalat, Miskolc* 90. s»&m. 

PALM4 

valódi 
KAUCSUK-CIPŐSAROK | 
DOBOZA, 

MINŐSÉGE: 
ARANY 

Q/€rravaKo< 
kina bora vassal 

Hygienlkus kiállítás 1906. Legmagasabban ki¬ 
tűnt Krősltőszer gyengélkedők, vérszegények 
éa labbadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg-

erősltő és vérjavitó szer. 
Kitűnő iz. 7000-nél több orvosi vélemény. 

cs. és kir. 
üdv. 

Kitűnő iz. 7000-nél több orvosi vélemény. 

J. SerraYallo, s , . u & Trieste-Barcola. Vásárolható a c K 2.i 
^szertárakban félliteres üvegekben. 
iteres üvegekben K 4.80. 

Hajbetegségek 
gyakran ügy keletkez¬ 
nek, hogy elmalasztjáfe a 
hajnak s a fejbőrnek oly 
szükséges gondozását. 
Mihen van az a művé¬ 
szet, hogy a hajat szép¬ 
nek, tömöttnek, egész¬ 
ségesnek megtartsak? 

Csakis abban, 
__X.y a fai bőrt tisztán 
tartják. 
Csakis abban, 
hogy u ha gondozására 
kellő gondot fordítanak. 

Csakis abban, 
hogy hetenkint néhány órát H racionális hajápolásra 
8zát<nak. 

Mit kell tehát tenni? 
Az enyhe, hajápolásra legalkalmasabb 

fekete 
sampun 

nevtt elsőran«n készítménnyel meg kell tisztítani a 
fejbőrt s a hajat, de megjegyezzük, hogy vásárlá-nál 

ügyelői kell, hogy eredeti csomagot adja¬ 
nak ax itt látható védőjeggyel 30 fillérért 
A forgalomba hozott soktele utánzat és 
hamisítvány olyan kétes természelü, hogy 
óvakodnia kell tőlük annak, a ki haját meg 
akarja tartani. 

S-impun a fekete tejjel eredeti c«o-
**•» magocskákban 30 fillérért kapható 

minden gyógyszertárban, drogériában, H atszer- és 
szappanüzlethen és fodrászoknál is. A hol nmcs még 
az eredeti preparátum, vagy hamisítványt kínálna 
helyette, ott forduljanak a főraktárhoz: 

Föisztl Ferenc, Budapest, VI, Húsár-Din 11 
a honnan közölni fogiák a legközelebbi elárusító 
ciraét vagy Ü.40 K előzetes beküldése ellenében bér-
mentesen küldenek 8 ciomagocskát, utánvétellel 
való küldésnél 85 fillérrel több. 

_ B B B S SchwarzKopi, G. m. h. B. »«rUa *• »•• 
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DÚS KEBEL ELNYERÉSÉRE, 
A szép mell elnyerésének művészete már 

nem titok többé a nők előtt, mióta a P i ln l e i 
Or ien tá ló i (keleti ptliiláki pompás tulajdon¬ 
ságai ismertekké lettek. — Ezen pilulak tényleg 
képisek a mellet fejleszteni, megerősíteni és 

njj&alkotni éa a nyak, valamint a vállak 
cüontkiugrásait eltüntetni, amennyiben az 
egész mellnek kecses teltséget kölcsönöz¬ 
nek a derék szélessé tétele nélkül. 

A Pilule« Orientáló* főképpen ke¬ 
leti nüvénykironatoktól áll, tehát te l jé ién 

arzeniknm mentesek s az egészség¬ 
hez is hozzájárul. Nem szabad ennek 
hatását más, hason ó készítményekével, 
a belső vagy knlső használatban össze¬ 

hasonlítani. 20 éven felőli eredmény igazolja a Pilnle» 
Or ientá lás hírét és bebizonyította, hogy ez ügy asszonyok, 
mint a fiatal leányok részére az egyedüli megbízható gzer 
domború és erőa mell elnyerésére. 

Könnyű diszkrét kezelés. - Állandó eredmény körülbelül 
két hónap után. 

J. Ratie, Fharmacien, 5 Passage verdean. P iria. Egy do*)oz 
• P i ln lcs Orientá lói > bérmentve és diszkréten kapható 
6 korona 45 fillérnek postautalványon való beküldése elle¬ 
nében a fura Marosnál: Török József, Budapest, VI.. Király-
utcza 12. ez. és Pharmazeuüsche Agentar, Wien, XII. Bez., 
Teiehackergasse 5. (Utánvéttel K 6 75.) 

Lapunk minden olvasónőjének ajánljak Török nrtól s 
nagyon értékes iA kebel plasztikus szépségéről* szóló fiize-
tecskét bérmentesen kérni, melyet ingyen küld. 

AKABIA-PUDER mo-ivód s nap és szol befolvasa 
ellen. Ára I k r . KRIEGNÍIK 
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ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
=GUSZTÁVE 
ZON60BATEBHEI 
Bpest, csakis Gizella-tér 2. 

Telefon. 

IBACH-ZONGORÁK 
egyedüli képviselete. 

IBACH-zongorát játszanak és ajánlanak : 
Backhans, Dohnányi, Pagnot, Alice Ripper, Sauer, Sleíaniay stb. 

JELENT MEG 
az új, gazdagon illusztrált fökatalógus, 

kézzelvert, varrott és horgolt csipkék és fassonczikkekről, melyet kívánatra 
bérmentve megküld a legrégibb csipkeszétküldési áruház, 

J. E. (JÜNTHER, KARLSBAD 
Kir. németalföldi udvari szállító. — Alapítva 1835. 

BETEGÁPOLÁS 
Az összes gyógykezelési eszközök, u. m. 
sérvkötők, haskötők, gnmmigörcsér-
harisnyik, egyenestartök, testegj-ené-
sztti gépek, mülábak, műkarok, köt¬ 
szerek, teljes gyermekágyas felszere'é-
sek, masszáló- és villanygépek a leg¬ 
megbízhatóbb minőségben csakis 

FISCHEB PÉTERésTSA E.-T. cégnél 
Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 6. szám 
szerezhetők be. Most megjelent legújabb 
képes árjegyzéket kívánatra bérmentve 
titoktartás mellett azonnal küldjük. 
Telefon 958. Alapittatott 1856. 

NUTH KAROLY 
Ci. <> fclr. fentége 
József f«h. üdv. Mái. mérnök és gyáros. 
Gyár és iroda: Bndapest, VE kér., Garay-ntcza 10. 
Központi TÍZ-, lég- i i fröifűtések, légszesz és viivezetékelr, csilornizások. 
szellö/.lelé.sek, szivattyúk, vízerőműn' emelőgépek «tb. - - Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

Wftnd^"117"!'1 

V * I U elmê  
Ui\;iM 

lőni 

• i ̂ j 

k i m a g 05! ó Î merMfi jelei . < 
lap é^ egyedüli 

Szenzácziós modern 
háztartási gépek. 

Porszivó-gépek kézi és villamos 

kézi és v i l la" 
m o s hajtásra Elsőrendű teljesítmény. 

Kapható kényelmes lefizetésre is. 

Elek és Társa R.-
Bndapest, V.. Bálvány-utcza 18 

Budapesten bemutatás ingyen, 
nélkül. minden kötelezettség 

Vidékre háztartási gépek ár¬ 
jegyzéke ingyen és bérmentve. 
Vetelkötelezettség nélkül nyolc/ 
napi nróbúra is szállítunk 

HIRSCH és FRANK 
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 

BUDAPEST, VI. KERÜLET, ARÉNA-UT 127. SZÁM. 
Külön osztály 

téglagyári gépek. 
GYÁRT: f*llt*,la e. OM».p«sJWkat, téglagyáríó é. agyagmegm, 

Képeket legújabb és legjobban bevált .térkénetekben 

Nincs vezetéke! Nincs kanócza! Bárhová 
vihető! Semmi körUlményel(H(özíStt fel nem 
robbanhat! Tartóssága örökös, a leg¬ 
messzebbmenő jótállás mellett! 

100gyertyafény erősségű világí¬ 
tása óránkint átlag4fll.-be kerül 
Kívánatra árjegyzéket ingyen és bérmentve küld: 

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

Kocsiárucsarnok 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

4 monarchia legnagyobb kocsiraitára. Árjegyzék ingyen. 

Elvállalja anyagvizs¬ 
gálatok kivitelét éi 

teljes 
téglagyári telepek 

létesítését. 
Tervek é«költaégrv*té**k 

díjtalanul. 
ELSŐRANGÚ = 
= REFEREN CZIAK. 

Kizárólag elsőrangú készítmények. 

lordnljon minden ér¬ 
deklődő, ki sulit 
tektet elsőrendű faj¬ 
tiszta anyagra. :: 

GYÍJMÖLCSFACSEMETÉK 
Sétányfák. díszcserjék, tűlevelűek, kerl-
tésaövény *k, bogyó jrynmölcsüek stb. stb. 
SZOLOOLTVÁNYOK, 
ll. sima árui európai ts amerikai alma 
gyökeres vesszők. (Oktató diszárjeffyzek 

kívánatra Ingyen.) 

FIS CHER 
kényelmes havi lefizetésre. 

Szíveskedjék képes fehér¬ 
nemű árjegyzéket kérni. 

Elek és Társa R.-T. 
( I r a t r a « portékMtség l̂enében megtekintésre Is szállítunk. 

faiskolák és szülciolfvánutelepek'. 

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. 

5 tiló D), jó fosztott,, por¬ 
mentes B. 9'60, 6 küó Jobb 
K lí '—,5 kilő fehér, pehely Agytól/dk! 

pnha, fosztott K 1 8 - , 2 * - , 5 kiló hófehér, pehely-
puha fosztott K 30.—, 36—, 42 '—.= 
KÉSZ AGYAK 

Ipiros ágy-
[ huzatból 

jól meff-
tfiltrc, 

l dnnyha, vagy l derékalj 180 cm. hosszú, 116 óm. széles K 10'—, II'—, 
15'— és 18'—, 1 méter hossza, 140 cm széles K 13^ , 15'—, 
o t - _ l fejvánkos 80 cm. hosszú, 58 cm. széles K 3'—, S'oO és 4'—, 
90 cm. hosszú, 70 cm. széles K 4'50 és 5'50. Készítés minden tetszés 
szerinti méretben is. 3 rétü szrmatraczok l ágyra K Í7'— , Jobbak 
K 33'—. Síétkndés utánvét meett bérmentve 9 K-tól feljebb. Becserélés 

és visszaküldés a postaköltség megtérítése eenében megengedve. 
Sachse l B e n e d e k , Lobes 6 0 . Pilsen mellett. (Csehország.) 

aradi-MÍG eddig a régi bőr¬ 
betegségek, a legkü¬ 

lönbözőbb súlyos ideg¬ 
bajok, a sápkór, a női 
arczot eléktelenitő pat¬ 
tanások s a női nemi 
szervek folyással kom¬ 
binált hurutoa megbe- l l vúben vastartalommal 

3SB2£éwkér!ekfi w t • ° > y k i n c s ü n k van' m e ' y 
Ben vizeLe voVunk l «"nden eddi8i a«en-
&13SÜSS • ^ 0 / t a 1 a s o ± r g " 0

S 
könnyebben emészthető s manapság már, minthogy leg¬ 
előkelőbb orvosi tekintélyeink felkarolják s a fogyasztóit 
egész serege dicséri hatásalt, .hazánkban csaknem kizá. 
rolagos keresetnek örvend. — Egy postaláda (7 palaczk) 
parádi arsen vastartalmú gyógyvizet Magyarorsz. összes 
postaállomásaira 8 K BŐ f.-ért bérm. szállít a főraktár 
ürkTT'O V I irpV T cs. és klr. üdv. szál-
C j L U l l O f V U l I l_ím Utó BUDAPESTEN. 

Kapható minden gyógy tárban éa megbízható fűsierkereskedóaben. 

Elsőrendű Z O N G O R Á K 
•tatai Uvitetta, . ja éj hmrftak 

FARHAS«AZI &S BÍRÓ 
zongoratermeiben, Budapest,V.. Václ-fímt ti 
Ólod irat Uaj című lutlói IclUuict, kwiiotu. intUt 

Központi fűtések 
alacsonynyomásu gőz- és melegvízfűtések. Szellőző 
berendezések. Központi melegvizkészitő telepek. 
Száritótelepek rnindenlele ipari czélokra. :::::: 

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

FOLYTON ÉGŐ 
<BrNEpR; 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. 
Budapest, VI., Andrássy-út 41. 

Országos • A l f t l I M W ^ JJP»W«^WWM.1.WW Intézet 
Mindennidonsa. azonnal kapható! (Rózsavölgyi és Társa-féle) Kívánatra házhoz U siállitjuk!! 

most Budapest, IV., Sütö-utcza 6/V. félem. 
Kölcsönöz vidékre is. Tessék tájékoztatót kérni. 
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TUDJA 
azt manapság mindenki, hogy a 
legrégibb időtől származó visz-
ketegségi bőrbajok és izzadás 
ellen csak az: ccErényi Ich-
thyol Salycil» bizonyult tel¬ 
jesen megbízhatónak. Ki tudja, 

hányviszketegségesemberhasz-
nálná szívesen az ccErényi 
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 

EŰZTÜN 
egyesek,akik lábizzadásban,kéz-
izzadásban, hónalj izzadásban 
szenvedtek és mit sem tettek 
ellene. MaJi 

VAN-E 
MÁS TÉMA 
az egész országban, mint az a 
csoda, hogy valódi Diana-krém, 
Diana-szappan és Diana-púder 

MAR 
vége ennek az időnek. Mert a 
valódi ccEréhyi íchthyol 
Salycil» néhány nap alatt 
tökéletesen megszabadítja az 
embereket a fent leírt kelle¬ 
metlen bőrbántalmaktól; 

SEMMI 
sem bántja az emberiséget any-
nyira, mint a viszketegség, bör-
bántalom, kipállott testrész, 
hónáljizzadás, lábizzadás és az 
ezekhez hasonló bőrhibák. Ép¬ 
pen 'ezért rendeljen egy nagy 
doboz eredeti: E rény i Icb-
thyol Salycil-t. Ára 3 K. 
Főraktár: Diana-gyógysz., 
Bpest, Károly-körút 5. 

fillérért kapható. Tömegesen ve¬ 
szik mindenütt a Dianát, mert 
köztudomású, hogy még gyer¬ 
mekek is Diana-szappannal mo-
sakosznak és Diana - krémmel 
ápolják kezeiket. Legények és 
leány ok csak Dianát használnak 
a legkisebb falvakban is. Ezelőtt 
mindenki ártalmas glicerin, 
kremzelesz, vazelin, tejkrém¬ 
féléket használt kezeinek és ar-
czának ápolására, most már 50 
fillérért Dianát vesznek. Szeplő 
és pattanás egyedüli ellenszere. 

Mindenütt kapható. Egye¬ 
düli készítő: Erényi Béla Diana¬ 
gyógyszertára, Budapest, VII., 
Károly-körút 5. Postán leg¬ 
kevesebb 3 koronás megren¬ 
deléseket szállítunk. 

Csak 

DIÁKAT 
fogadjon el. 

Minden nőnek felhívjuk 
figyelmét a Diana-púder hasz¬ 
nálatára. Eredeti dobozokban 
50 fillérért mindenütt kapható. 

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-

Franklin-Társulat nyomdíja, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. nám. 

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, 

PÁRTATLANUL 
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. 

40. SZ. 1912. (59, ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, OKTÓBER 6. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vánnegye-ntcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési l Egészévre _ — 2O korona. A < Vilagkróiiiícd»-val 
[ Félévre _ . _ 1O korona, negyedévenként l koronával 

leltetelek: } N e g ¥ < ! d é v r e 6 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

Jelfy Gyula fölvétele. 

NYÍREGYHÁZI KOSSUTH-SZOBOR LELEPLEZÉSE. — A Szobor Bethlem Gyula műve. 




