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KLFLDI 
rendszer 

Nagy forgalom, 
kevés haszon! 

Diana 
krém 
szappan 
púder 
Ma már 

fillérért 
mindenütt kaphatói 

Fölösleges tehát ezután va¬ 
zelint, gliczerint, kremzeleszt, 
tej krémet vásárolni és esténkint 
ily értéktelen szerekkel kezein¬ 
ket vagy arczunkat bekenni és 
tönkretenni. Diana-krém ezután 
50 fillérért eredeti porczellán-
tégelyekben kapható. És pedig: 
száraz Diana-krém,zsíros Diana¬ 
krém, gliczerines Diana-krém. 
Legjobb kézfehéritő, bőrápoló 
arczkenöcs. A szeplő és patta¬ 
nás egyedüli ellenszere a Diana¬ 
krém és szappan. 

Mindenütt kapható. Egyedüli 
készítő: Erényi Béla Diana-
gyógytára, Budapest, Károly-
körut 5. Postán legkevesebb 
3 koronás megrendeléseket szál¬ 
lítunk. 

Csak 

DIANÁT 
fogadjon el. 

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

HOZZON 
a legközelebbi gyógyszertárból 
nekem egy tégely «Erény i-
Ichthyol-Salicyb-t, monda egy 
orvos az inasához. Az inas na¬ 
gyot néz és önkénytelenül kérdi, 
hogy mire jó az! Nem bírok 

MAGÁVAL 
monda az orvos s ha ilyen 
perfidens lesz, ki fogom dobni. 
De azért elárulja neki a nagy 
titkot, hogy az Erényi-Ichthyol-
Salicyl páratlan szer börbán-
talmaknál, különösen a hol 
viszketegséggel párosult bőr-
bántalmakról van szó. Kövér 
nők és férfiaknál a test külön¬ 
féle részein kipállások követ¬ 
keztében is nagyon gyakori a 
viszketegséget környékező kel¬ 
lemetlenségek. Az izzadás is 
egy kellemetlen ügy, mely na¬ 
gyon gyakori manapság és a 

lök 

Aki beteg: vesz Dianát 
Aki egészséges: vesz Dianát 
Akinek fájdalma van: vesz Dianát 
Akineknincsfájdalma:vesz Dianát 
Aki elutazik: vesz Dianát 
Aki itthon marad: vesz Dianát. 

Ezek jellemzik legjobban a 

Diana 

észreveszik. Tehát minden visz-
ketegség: legyen az. . króni¬ 
kus vagy sem, kipáílás, izza¬ 
dás, bőrbántalom teljesen el¬ 

mulasztható az 

EréoyMctóliyol-Salicil 
segítségével. Orvosok állandóan 
rendelik 3 koronás eredeti nagy 
tégelyekben. Készíti: Erényi 
Béla gyógyszerész,- Budapest, 
Károly-körut 5. sz. Kapható a 

gyógyszertárakban. 

forgalmát. 

A Diana-sósborszesz-t min¬ 
denki állandóan mint háziszert 
tartja készenlétben. 

Legbiztosabb fájdalomcsil¬ 
lapító és első segítség a házban. 

Csak 

Dianát 
fogadjon el 44 f.-és üvegekben. 

h egész országban mindenül! kapható. 

ERÉNYI BÉLA 
gyógyszerész 

Budapest, Károly-körút 5. 
Postán legkevesebb 6 üveg 
szállítható utánvét mellett. 

Minden üvegnek plombálva kell lenni. 

Egy üveg 
DIANA-

sósborszesz 

44 
fillér. 

Egy nagy üveg 
DIANA-

sósborszesz 

I.2O 
korona. 

Egy legn. üveg 
DIANA-

sosborszesz 

2.5O 
korona. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. Mám. 
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SZERKESZTŐ 

OITSY PA T,. BUDAPEST, NOVEMBER 17. 
Szerkesztőségi iroda : 
Kiadóhivatal : 

IV. V ármegye-uccza 11. 
IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési 
teltételek : 

[ Egészevre 
•j Félévre _. _ _ 
1 Negyedévre — _ 

2O korona. 
1O korona. 

& korona. 
A • Vilagkrónlkát-val 

negyedévenként 1 koronával 
több. 

Külföldi előfizetésekhez s postailag 
határozott viteldíj is csatolandó. 

m»g-

' MB 

P 

1. A nagy híd Drinápolyban. —2. és 5. Török sebesültek az osztrák vörös-kereszt kórházában.—3. Török katonák várják az ebédet, a mely nem érkezik—4. Csapatok útra készen. 
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ROZSDA 
Irta özende-DárdayOlöa 

Ihl doktor még ellátta Ritát egy csomó jó 
tanácscsal. Másnap este eljött érte, elvégezte 
helyette az összes unalmas apró teendőket, 
podgy ászéi helyezést, jegyváltást, kabinbiztosí¬ 
tást stb. Végül átnyújtott neki egy nagy csokor 
hófehér rózsát, melyet egy lelkendező kis iiczkó 
hozott a hajóhoz — s meghatottan búcsúzva 
tőle, tréfásan bevallotta neki, hogy mennyire 
örül, hogy már olyan őszülő vén ember, mert 
különben valószínűleg Rita nemcsak a rózsá¬ 
kat vinné magával, hanem a szivét is, — így 
azonban csak igaz jó barátságáról biztosithatja, 
melylyel bármikor rendelkezésére áll, ha vala¬ 
mikor tanácsra vagy támaszra szüksége volna. 

Rita a feléje nyújtott hatalmas két német 
markot alig akarta elereszteni. Szemei könnybe¬ 
borultak és alig tudott egypár halk szót da¬ 
dogni. 

- Bátorság gyermekem, — szólt még egy¬ 
szer a doktor, azután gyorsan elfordult s kissé 
nehézkesen lelépkedett a fedélzetről levezető kes¬ 
keny lépcsőn. 

Nemsokára már benn ült a gondolában a 
hajó mellett és onnan integetett fel a szomorú 
leánynak. 

A gőzösön már nagy csörrenéssel csavarták 
fel a horgonylánczot, a sziréna üvöltött, a gon¬ 
dolák széjjelrebbentek, a hajó megindult s Rita 
a sötét alkonyban nemsokára elvesztette szem 
elől barátjának hatalmas körvonalait. 

Ekkor belétemette arczát a fehér rózsacso¬ 
korba s hangtalanul, csendesen zokogott. Ne¬ 
hezére esett elválnia az utolsó embertől, a ki 
vele törődött. Nehezére esett elválnia a keskeny 
sírhalomtól is, a melyen ott hervadt az utolsó 
koszorú, a melyet még reggel kivitt oda a szo¬ 
morú temető-szigetre . . . 

Ismét oly nagyfokú bizonytalanná;; érzete, uly 
végtelen bátortalanság vett erőt rajta, hogy 
szinte azt kívánta, hogy bár osztotta volna 
meg Flóra nénivel a halálthozó villásreggelit 
azon a végzetes verőfényes reggelen . . . 

Elég nyugodtan töltött éjszaka után, gyö¬ 
nyörű napsugaras reggelre ébredt. Levert ke¬ 
délye kissé felvidult s egy cseppnyi életöröm 
vegyült azon jóérzésbe, a mely elfogta, midőn 
a megérkezést várva, a többi türelmetlen utas¬ 
sal együtt a fedélzeten állt s élvezte a friss, 
hűvös reggeli levegőt s nézte a tenger hullámai¬ 
ban megtörő napsugarak változó játékát, a hajó¬ 
kerék mellett felcsapó fehér habszárnyakból 
szertefrecscsenő millió színes csöppecskét . . . 
Megérkezve Fiume kikötőjébe, egészen meg¬ 
lepődött azon, hogy a rettegett pillanat — a 
kiszállás, podgyászkivaltás, szállodába való 
megérkezés és elszállásolás - - mind egészen 
simán ment, s korántsem volt oly terhes, mint 
a minőnek ő azt elképzelte, sőt talán még 
könnyebben és simábban ment, mint máskor. 

Rita még nem jött annak tudatára, hogy 
hiszen eddig is mindig ő intézte mindezen dol¬ 
gokat, de a boldogult Flóra néni annyi zavart 
csinált ilyenkor s annyira megnehezített min¬ 
den intézkedést, hogy ezen körülmény eredmé¬ 
nyezte Ritánál azon tévhitet, hogy nem képes 
önállóan cselekedni. 

Rita igen örült, hogy szobájából majdnem 
ugyanazon kilátás nyilt a mozgalmas mólóra, 
mint a minőre visszaemlékezett. Délfelé el¬ 
hagyva a szállodát, barangolni ment a városba 
éa lassankint derengeni kezdett benne a tudat, 
hogy az önállóság érzése kellemes is lehet. 

De alig töltött két napot Fiúméban, a forga¬ 
lom és a zaj ablakai alatt, a melytől szórako¬ 
zást várt, máris idegessé kezdték tenni. 

Gondolkozott azon, hogy ne tegye-e át szál-
Abbáziába. De tartott attól, hogy közö-
pesti ismerősökkel találkozhatna, a kik 

Rita örömmel sietett fel a hajóra s elhelyez¬ 
kedve a fedélzeten a hajó orrában, örült a vál¬ 
tozatosságnak s annak, hogy valami czél felé 
viszi őt a hajó. Hisz annyira unta már a czél-
talan járást-kelést. 

Elkülönítve kissé a többi, elég csekély számú 
utastól, teljesen átengedte magát a kellemes út 
élvezetének. Langyos szellő bodorította a ten¬ 
ger sima felületet, czibálgatta hosszú gyász-
fátyolát, borzolta a anyfényű szép haját. 

Az útba ejtett Buccari majdnem szabályos 
hosszúkás öble roppantul megtetszett neki, bár 
kissé komornak találta. Annál barátságosabb 
benyomást tett rá Porto-Ré. 

A pergolás kis kikötői vendéglőben ülve, egy¬ 
szerre olyan idegzsongító nyugalom töltötte el, 
hogy lassankint felmerült agyában a gondolat, 
hogy nem-e volna a legjobb, ha ide költözne. 
Itt oly zavartalan nyugalomban élhetne, hogy 
beteg kedélye és felajzott idegei mihamarább 
enyhülést találnának. 

Rögtön tárgyalni is kezdett a vendéglösne-
vel, nines-e kiadó szobája. Az újonnan épült 
szállóba nem akart szállani. Azt a feszes, kö¬ 
zönyös kiszolgálást, a melynél az ember csak 
mint szobaszám szerepel, már untig ismerte. 
Azonkívül takarékoskodni is kívánt. 

Teljesen számolt azzal, hogy a kezei közt 
levő csekély tőke és az eléggé értékes ékszerek 
képezik az egész alapot, a melyre jövőjét fel¬ 
építenie kell. Tehát addig, a míg elég erősnek 
nem érzi magát, hogy kenyérkereset után néz¬ 
zen, takarékosan kell bánnia a pénzzel, hogy 
mindig rendelkezésére álljon egy kis alap, a 
mely biztosítand neki annyi önállóságot, hogy 
egy neki meg nem felelő állást otthagyhasson, 
mielőtt egy másik kínálkozott volna. 

Mindezt meghányva-vetve, mindjobban he¬ 
lyeselte saját elhatározását. 

A korcsmárosné egy félig olaszul, félig hor¬ 
vátul beszélő özvegyasszonyhoz utasította, a 
kinek csinos háza ott állt épen a tengerparton. 
Az asszony egy igen egyszerű, de barátságos 
csinos tiszta szobát ajánlott fel neki, s tekin¬ 
tettel arra, hogy nincs,en staggione, igazán 
meglepő csekély áron. Az étkezésre vonatkozó¬ 
lag nagy büszkén megjegyezte, hogy a legké¬ 
nyesebb forestierik is meg voltak elégedve az 
ő föztjével. 

Azután eléhivta fiát, egy fiatal suhanczot s 
meghagyta neki, hogy mutassa meg a signori-
nának Porto-Ré nevezetességeit. 

A régi barátkolostort, a restaurált Frangepán-
kastélyt, a mely most gyermeküdülöhely. Az 
új nagy hotelt, a mely a mostani szezonban 
majdnem egészen üres. De főleg a bagnót nézte 
meg a signóra. Mert ha esetleg a viz már hideg 
is a fürdésre, de a napsütött meleg homokban 
pompásan lehet heverészui . . . 

Ritát, mialatt a csacsogó fiúval ment, mind¬ 
jobban elfogta valami békés megelégedés s 
egyedülléte óta először érzett egy kia önbi¬ 
zalmat. 

Szívélyesen búcsúzott jövendőbeli házigazdái¬ 
tól s jóval derűsebb kedvvel ült hajóra, mint 
idejőve t. 

Alig várta, hogy Fiúméba érkezve, intézked¬ 
hessen. 

A portás , tanácsara rengeteg podgyászát, 
melynek fele a boldogult Flóra néni holmiait 
tartalmazta, mind raktárba helyezte. Csupán 
egy bőröndöt tartott meg, a melybe csak egy¬ 
szerű fehér vászonruháit s néhány melegebb 
angol ruhát csomagolt. 

Másnap oly hangulatban tette meg az utat 
Porto-Réig, hogy még csak nem is vonult félre, ' 
mint rendesen, útitársaitól, hanem meg be¬ 
szédbe is ereszkedett egy öreg úrral, a ki 

hogy béreljen egy bárkát s tegyen azon kirán¬ 
dulásokat és töltsön azon legalább is fél napot, 
mert nincs pompásabb dolog, mint a tenger 
vizén lustálkodni, olvasgatni, halászgatni, stb. 

Rita megköszönte _.„ a jó tanácsot és elhatá¬ 
rozta, hogy majd ha megunta a gyalogsétákat, 
tényleg bárka után fog nézni. 

fajguora .Bachich, a háziasszony már nagy 
örömmel várta őt. Szoba]ában friss függönyö¬ 
ket s egy főleg sárga virágokból kötött csokrot 
talált. A csokor nem volt szép, de azért mégis 
megörült neki. 

bignora Bachich segélyével mindjárt hozzá¬ 
fogott magával hozott holmiaival otthonossá 
varázsolni szobáját. 

Kicsomagolta, mappáját, kazettáit. Csinos, 
elegáns toilette-készletét, könyveit. Az asztal 
közepére és a kis tükörasztalka lapjára egy-
egy szép selyemhimzéses takarót helyezett. 
Aüg egy óra múlva a bár tiszta és világos, de 
rideg szoba lakályossá, majdnem elegánssá vált. 

Vacsoráját a ház előtti kicsiny pergola alatt 
álló kia asztalnál költötte el s azt találta, hogy 
regen nem evett olyan ízletes ételeket, min^a 
signóra Bachich által feltálalt paradicsomos 
apaghettit és sült sgombrit. 

Másnap reggel, gyönyörű meleg napsugaras 
reggel, karjára vette fürdőruháját, meg egy 
könyvet s megindult a bagno felé. 

Beppo, a signóra Batshich fia megmagyarázta 
neki, nogy a fürdő most már zárva van, mert 
olyan kevés forestiere van már, de' ő elmegy 
veié a íürdőház felügyelőjéhez, az majd ad 
neki egy kabinkulcsot, a melyet mindig magá¬ 
nál tarthat és így aztán mindig fürödhetik, ha 
kedve tartja. 

Rita néhány apróbb pénzdarabbal s egy há¬ 
lás mosolylyal, nagy örömmel váltotta magához 
az otromba rozsdás kulcsot, a melyet egy keves-
szavú, cserzettképü vén halász — a kit kicsiny 
ea dísztelen házában kerestek fel — ünrppé-
lyes komolysággal adott neki át. 

Beppo hazaszaladt, Rita pedig útját a kis 
dombon át a fürdőtelep felé vette. Vagy 15 20 
kabin volt itt egy sorban a tengerparton fel¬ 
állítva. Rita véglgpróbálta a nagy otromba kul¬ 
csot, a mely egyikbe sem akart beleilleni. Végre 
mikor már másodszor ment végig az egész so¬ 
ron, körülbelül az ötödik ajtó nagy csikorgás¬ 
sal felnyílt s egy erősen nedves fa szagú, pri-
mitiv kis kabinba engedett belépni, a melynek 
egyetlen díszét egy vak tükör képezte. 

líita gyorsan levetkőzött és felvette fekete 
luster uszóruháját, mely hófehér, gyöngyház-
fényű borét gyönyörűen érvényre juttatta. Egy¬ 
szerű csomóba fogott hullámos 'hajára nagy 
fehér vászonkalapot tett s egy könyvet véve 
kezébe, kiment a homokos, napsütött partra S 
ott kéjesen elnyújtózkodva felkönyökölt s ol¬ 
vasni kezdett, majd elálmosodott s kalapját 
homlokába húzva, karjait feje alá téve elaludt, 

felébredve, nem tudta volna megmondani 
hugy mennyi ideig aludt, csak érezte, hogy a 
nap igen melegen tűz le reá. Felült, szemeit 
dörzsölte s ekkor feltűnt neki, hogy a homok¬ 
ban friss lábnyomok vaunak. Még pedig na«y-
ságukról ítélve, férfi lábnyomok. Érdeklődéssel 
követte a lábnyomokat és látta, hogy azok ép 
az ó fekhelye körül vannak. Aránylag kicsiny: 
és keskeny lábak lehettek és erősen iveitek 
mert csak a sarok és a lábfejnek a lenyomata 
volt meg. Rita felemelkedett és puszta időtöl-i 
teából követte a nyomokat. Azok egyenesen 4 
tengerbe vezettek. . . Kissé távolabb látszott1 

hogy a tengerből jöttek is. Nagy ívben egészen 
Rita fekhelyéig vezettek, melyet körüljártak éá 
ismét a tengerben vesztek el. 

- Furcsa, — tűnődött Rita, — az ember azt 
hihetne, hogy valami vizi szellem járt itt. Más¬ 
kor majd vigyázok, hogy el.ne aludjam meginti 

Nem gondolt többé a dologgal. Egy kissé 
körülúszkáit közel a parthoz, azután felfris-j 
sülve futott kabinjába, felöltözködött és hatal¬ 
mas étvágygyal tért vissza egyszerű lakásába, 
a hol a signora Bachich- már várta őt egy kü¬ 
lönös gonddal elkészített risottóval. 

(Folytatása következik.) 

DKINÁPOLY ELŐTT. 
Musttá fa-Pasa, november 8. 

. . . Eagyogó dél van és odafenn a levegő¬ 
ben, Drinápoly minaretjei fölött ezer méter 
magasságban repülőgépek végzik légi sétáju¬ 
kat. Talán nyolez-tiz kereng odafenn, és mind¬ 
nek a pilótája kémlelve szemléli, hogy nyü¬ 
zsögnek ijedten lenn az emberek, hogyan sza¬ 
ladnak tömegbe, vagy bújnak a házaikba, mert 
hátha bombaeső talál alázuhanni a rettentő 
légi masinából. Fölösleges aggódás. Bomba 
helyett papiros-eső hull, zuhog alá, ezer és 
ezer papiroslap, úgy szállonganak a levegő¬ 
ben, mint valami óriási kalitkából hirtelen 
kieresztett fehér galambsereg. A szél elkapja, 
megforgatja, elsodorja a papirostömeget, a 
mely egy megfordított tölcsér alakjában esik 
lejebb, egyre lejebb, - - ni, már el is tűnt, 
földet ért Drinápoly zeg-zugos utczáin. A papi¬ 
ros-lapokra felhívás volt rányomtatva török, 
bulgár és franczia nyelven, a bulgárok felhiv-
ják Drinápoly lakosait, adják meg magukat, 
adják meg a várost, mert különben másnap 
reggel megkezdődik a bombázás. «Nagy és erős 
a bulgár hadsereg, - mondja a proklamá-
czió. - - de a béke és haladás nevében jön 
felétek. Adjátok meg magatokat és nem lesz 
bántódástok. Miért Ítélnétek ti magatok halálra 
a várost, a hol születtetek, a hol a kedvesei¬ 
tek nyugosznak és a melynek sorsát bizonyára 
ti is sziveteken viselitek.» 

így a felszólítás. 
De már a következő perczben a papiros¬ 

esőre égzengés felel. Drinápoly belső erődít¬ 
ményeinek falán felfelé irányították az ágyúk 
száját, és a bronzhúsú ajkakon felcsattan a 
felelet, az átok. Megszólalnak az ágyúk és 
lövegeiket ráirányítják a repülőgépekre. Mo-
noplán, biplán ijedten rebben szét, és látha¬ 
tóan gyors igyekezettel fúródik magasabbra, 
egyre magasabbra, a fátyolszerű felhők sánczai 
mögé. Dörög az ágyú egyre. De már a repülő¬ 
gépek északnak fordultak és ezernyolczszáz, 
kétezer méteres magasságban szárnyalnak vissza 
Musztafa-Pasa felé, a hol aggódás és az arczo-
kon kiülő rettegés várja őket. Nem történt baj. 
Isten csodája. Tessék csak elképzelni, hogy az 
egyik idegen aviatikus, a német Buchner csak-
uyyan bombákat szállított a gépen, a mely¬ 
nek erre való alkalmasságát akarta bebizonyí¬ 
tani. A bizonyításból szerencsére még több 
lett: Buchner megmutatta, hogy a bombákkal 

megrakott aeroplánt simán ki is lehet vezetni 
a körül felharsanó ág3'útűzből. 

. . . Az ostrom megkezdése óta egyébként 
már két aviatikus áldozata van a háborúnak: 
az orosz Popoff és a bulgár Dobroncseff. Mind¬ 
kettőjük gépén a benzintartály robbant fel, ez 
ölte meg őket. A hadvezetőség egyébként az 
idegen pilótákat elbocsátotta a szolgálatból, 
mert a fiatal bulgár aviatikusok is kitűnően 
ellátják a dolgot. Bravúrosak, rettenthetetle¬ 
nek és a mellett még csak nem is kerülnek 
napi 2—300 frankba, mint az idegenek . . . 

Délután rendesen ágyúdörgés rezegteti meg 
a levegőt, és Musztafa-Pasában ilyenkor tud¬ 
juk, hogy a törökök most új kirohanást kísér¬ 
lettek meg. 

Az első napokban - - október 28-án, 29-én, 
30-án még izgalmat keltett közöttünk ez a dél¬ 
utáni harcz, azóta azonban hozzászoktunk, ma 
már egy arczizmunk se rándul és szinte nem 
volna teljes a délutáni fekete kávénk ize, ha 
nem fűszerezné a megszokott, édes muzsika, 
az ágyúk bömbölő altató-danája . . . 

Délután öt óráig, hatig szokott tartani a 
harcz, akkor néhány halott és számos sebe¬ 
sült árán beszüntetik a felek. Este lett, nyu¬ 
galmat parancsoló, csillagtalan, holdtalan este. 
A bulgárok visszaverték a támadást, s a törö¬ 
kök sietve vonulnak vissza az erődítményeikbe, 
mialatt a leszálló éj sötétjében czérnavékony-
ságú hangot hoz a szél a jenikői táborba: a 
drinápolyi Szelim szultán mecset minaretjéről 
most hirdeti kelet felé fordulván a muezzin, 
hogy Allah egy, és Mohamed az ő prófétája. 

Az olvasó talán viharosabbnak, drámaiabb-
nak képzeli a város ostromát, de megnyug¬ 
tatom : téved. Talán benn a városban, az ost-
romlott falak mögött az erek pattanásáig feszült 
a helyzet, de idekinn nyugalom van, szinte 
csend, és legfeljebb ha az előkészület izgalma 
érezhető. Lassan-lassan a tömegöldöklés, a 
háború valami párbaj féléig devalválódik a 
szemünkben. Tudjuk, hogy ezren és ezren vív¬ 
ják ezt a párbajt, és mégis eltompulunk bele 
s a főeseményeknél sokkal jobban érdekelnek 
bizonyos mellékkörülmények, kisérő jelenségek. 
Úgy vagyunk vele, mintha a viharos tenger te¬ 
tején néhány hánykolódó halászbárkát látnánk, 
a mely a rév felé igyekszik. És a viharnál, az 
elemek csatájánál, a természet nagyszerű szín¬ 
játékánál egyszeriben jobban érdekelne ben¬ 
nünket ennek a néhány sajkának a sorsa, és 
szorongó, szörnyen emberi érzés támadna ben¬ 

nünk : jaj, csak el ne lobbanjon a világító 
torony fénye. 

Nem, nem alszik el. Ellenkezően. Kigyul¬ 
lad és hatalmas fénysávval világít bele az 
éjszakába. Vaksötétség borult rá a minden-
ségre. A szem nem lát el két lépésnyire sem. 
És most, mintha egy harsány, éles kiáltás si-
vitana bele a természet ezen halotti csendjébe, 
úgy hasít bele az éjnek fekete sötétségébe a 
drinápolyi vár nagy reflektorának fénycsóvája. 
Hatalmas fehér fénysáv vetődik az égnek ko¬ 
mor kárpitjára és elhalványulnak a pislogó 
csillagok. Tejszerű fehérségben fürödnek kunt 
a fák, az őszi tarló, az út, minden. A hatal¬ 
mas fénycsóva elhat Musztafa-Pasáig, s meg¬ 
világítja arczunkat, a mely sápadt és ijesztően 
halavány. Az ostromlott város hordja így 
körül kutató tekintetét, széles ívben fordulván 
jobbra-balra, és a fénycsóva, mint egy élesen 
látó szem keresztül firtat minden ösvényt, 
utat, kanyarulatot, nem közeledik-e valahol 
éjszakai meglepetést tartogatva, az ellenség. 
Ez a felvillanó fény pedig rémületet kelt, 
mert olyan, mint valami fenyegetés: Virrasz¬ 
tók, és jaj nektek, a kik miatt nyitva kell 
tartanom parázsló szememet! 

Akkor, a kik ott vagyunk Musztafa-Pasában, 
megborzadunk. Huszonöt kilométernyire van 
ide Drinápoly. Mi történne, ha a sziriaiak, az 
anatóliaiak most, éjjel kirohannának a bekerí¬ 
tett városból, ha a kurd lovasok lóra pattan¬ 
nának és kivágtatnának gránát- és kartács¬ 
záporon át, idáig, Musztafáig és gyújtanának 
és perzselnének és öletvén, halomra gyilkol¬ 
nának mindnyájunkat, hogy egyetlen nagy 
hekatombában bűnhődjünk érte mind, a miért 
ember ember ellen támadt. 

Hátha a fénysáv a kurd lovasok útjára vilá¬ 
gít ? Hátha nem a szél süvítése az, a mit hal¬ 
lunk, hanem mái' a nyargalásuk távoli nesze. 
Megborzadunk és fázunk. Valami zaj közele¬ 
dik, egyre csikorgóbb, egyre élesebb, egyre 
kíméletlenebb. Hamar fel a kabátot és a sötét 
éjszakában kibotorkálunk az utczára. Nem, 
nem a kurd lovasok jöttek. Csak a végtelen 
szekérsor, a mely ökröktől vontatva, a sebesül¬ 
teket és halottakat hozza. A szekerek oldalán 
kis fekete tábla, ezzel a felírással: Brodszk-
transzport. Kenyér-szállítmány. Ezek a szeke¬ 
rek nappal kenyeret visznek az eleven kato¬ 
náknak, éjjel a háború és az ágyúk kenyerét 
hozzák vissza: a hangtalan halottakat és 
sebesülteket. Adorján Andor. 

DB1NAPOLY A BZEL1M-MECSETTEL. 
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MÁRTHA NAGY LÁNY LESZ. 
E L B E S Z É L É S . I R T A S Z E D E R K É N Y I A N N A . 

Az I rma nagysád ! Mikor benyitotta a 1an-
teremajtót — a német nyelvet és irodalmat 
tanította — megtelt a szoba illattal és a 
lányok szeme karikára nyilt. Mindennap más 
blúz feszült az Irma nagysád keblén és az 
áttört csipkekelme alól kivillogott barna bőre ; 
nagy dióbarna szemeiből csalafinta ravaszság 
inc-elkedett a lányokkal. Mind úgy csavarta a 
kontyát, a hogyan ő és mind úgy próbálta 
csücsöríteni a száját, a hogyan tőle látták, 
mikor a kis tornatanárral beszólt. 

Valami megnevezhetetlen melegség áradt 
Irma nagysádból. Olyan volt, hogy minden 
férfinek meg kellett fordulnia utána, még 
akkor is, ha nem vetette rá a szemét. Ott ült 
a tanári szobában, de nem a hosszú, zöld asztal 
mellett, hanem egy kipárnázott hintaszékben. 
Azt ő vitette oda magának. A koronáját tele
kötözgette vörös és sárga selyemszalagokkal. 
A csokrok ott virítottak a feje fölött, mint a 
pipacsok ós sárga kikericsek. 

— Tegye oda az asztalkára, — mondta 
Martnának, a ki a gyakorlati füzeteket hozta 
be, — tegye oda fiam. 

Mártha óvatosan helyezte el a nagy csomó 
irkát, pukkedlit csinált és kifelé hátrált. 

— Mondja, Mártha — szólt rá Irma nagy
sád és közben kifelé bámult a nagy ablakon. 
Látszott, hogy a figyelmét erősen leköti két 
fej, a mely a szemközti ház ablakán hajolt 
ki, — mondja, eljön a majálisra? 

— A majálisba? Nem tudom, Irma nagysád, 
kéremszépen. Még nem tudom. 

— Miért ne jönne? 
— Minek menjek én a majálisra? 
I rma nagysád hirtelen megfordult. Közelebb 

lépett a lesütött szemű Márthához. Minden 
lépésnél kivillant rövid szoknyája alól fehér 
topánkája. Mártha beljebb húzta és szorosan 
egymás mellé préselte nagy czipőit. Épen 
tegnap varrta össze rajtuk a hasadást öles 
öltésekkel Úrbach úr, á szeles-utczai czipész. 

— Hogy minek jönne a majálisra ? Tánczolni, 
mulatni, kis ostoba. Maga már negyedik pol-
gárista és fogadni merek, még sohasem beszélt 
fiúval. Ott lesznek a kereskedelmisták is. Az 
igazgató úr megengedte, hogy az állami isko
laiak közül rendezőket válasszunk. Magának 
is lesz rendezője. Feltűz majd neki szép fehér 
szalagot, ő pedig csokrot hoz. Jó lesz? Nem 
kell mindig a földet nézni. Nézzen rám. 

Az álla alá tette a két ujját, fölemelte az 
arczát. Mártha elvörösödött a homlokáig. Míg 
a szemébe nézett I rma nagysád, úgy érezte, 
hogy a bőre alá lát, belenéz a fejébe. Mintha 

A TÖKÖKÖKHÖZ 
A harcz elej-'n hogy veletek voltam ! 
Allahhoz és Istenhez imádkoztam, 
— Orökegy 0, csak neve más, — 
Hogy orczáját fordítná tifelétek, 
Hadd újulna még régi dicsőségtek. 
S ne szállna rá fogyatkozás. 

Nagy bujdosóink második hónába: 
Hozzátok vitte lelkemet a hála, 
S valami mély, bús sejtelem, 
Hogy tán egy eljövendő vad viharban 
Mi is így állunk majd a csatazajban, 
Magánosan, testvértelen ! 

De hajh mint egy elomló koszorúnak: 
Rokonszenvem virági szertehullnak, 
Es elfordulok tőletek . . . 

Nem az ellenség sűrű kardcsapása, 
Magatok önző, rút viszálykodása, 
Ez ől meg végkép titeket! 

Oh mert jaj a nemzetnek mindörökre. 
Mely párttusákon magát összetörve. 
Már nem tud együtt érzeni. 
Nem hős csatákon vész el, rabbilincsen. 
— Nincs annyi Allah és nincs annyi Isten, 
Hogy azt ineg tudná menteni! 

Szcúolcska Mihály. 

nem is tanárnő lett volna, hanem olyan asz-
szony, mint a többi, a kik mindig mondanak 
valamit, a minek hallatára majd elsülyed a 
lány, mikor először hallja. 

— Mert nem elég az, kis élhetetlen, ha 
valaki mindig kitűnőre felel. A privát órák 
se teszik ki az életet. Az élethez még más is 
kell, fiam. Más. 

— Igenis, I rma nagysád, kérem. 
— Hány esztendős maga, fiam ? 
— Tizennégy kérem szépen, november íli-án 

már tizennöt leszek. Do én még nem tudok 
kérem . . . 

Az utolsó szavakat már hebegve, dadogva 
mondta, mert Irma nagysád egy kis majmot 
próbált megállítani a tenyerén, egy parányi 
elefántcsont majmocskát, a mit az óralánczán 
viselt. Két mákszemnyi, fekete pont volt a 
szemecskéje ennek a figurának, de az olyan 
élénken ütött el fehér pofácskájától, hogy az 
egész állat megelevenedett tőle. Mikor ott 
guggolt a tenyerén, Irma nagysád föléje ha
jolt és mintha értette volna, mély hangon 
kérdezte tőle, míg a szeme messzire kibámult 
az ablakon. 

— Akarja? Mondja? 
Mártha úgy érezte magát, mint a ki az 

előszobából önkénytelenül lát be a hálószobába 
a nyitva maradt ajtón. Megijedt, hogy hara
gudni fognak rá azért; a minek akaratán kívül 
lett a tudója. Nem mert mozdulni. Pedig na
gyon szeretett volna már kimenni. Delejezetten, 
igézetten bámult ő is a majomra és azt gon
dolta, miért épen ettől az iczipiczi majomtól 
kérdik. 

— Akarja? Mondja? 
Vájjon mit akarjon? Mit mondjon? 
Izgatottságában köhögési inger fogta el. 

Visszafojtotta, hogy majd megfulladt bele, de 
utoljára mégis csak kitört belőle. A nagy 
csendben idegenszerüen hangzott a Martba 
tompa köhögése, a kis majom idegesen bor
zongott. Irma nagysád összerázkódott, a kis 
figura lebillent trónjáról. Mártha odaugrott, 
lehajolt és a homlokuk összeütődött. Félig 
bosszúsan, félig nevetve szólt rá Irma nagysád. 

— Még betöri a fejem, csak hagyja, hagyja 
és úgy kapta el előle a majmot, mintha fél
tené az idegen érintéstől. Hja, igen ! a majális. 
Egy szóval, jön a majálisra. Van ruhá ja? 

Mártha inkább elharapta volna a nyelvét, 
semhogy bevallja most n ek i : nincs és nem is 
tudom, lesz-e? 

Ott álltak egymás mellett a nagy falitükör 
előtt. 

HALOTTAK NAPJA. 
Hol máskor még a lágy madárszó 
Édes hangja is szinte bántó, 
Oly nagy a csend és mély a nyugalom : 
A temetőn ma más rend járja, 
Szorongó nép nagy sokasága 
Zajlik, zsibong a széles utakon. 

Látszik, jól látszik mindenünnet, 
Hogy itt ünnep van, fényes ünnep, 
A minő immár nem volt erre rég : 
Még a sok beteg, hervadó fa, 
Szőnyegnek az is mind leszórta 
A földre puha, sárga levelét. 

A kis kápolna tornyából meg 
Szét i nnepélyes harangszó zeng, 
Alázattal és hálával teli. 
S a nap tüze még alig hunyt el, 
Mindenfelé már vibíg gyúl fel: 
Lobogva égő gyertyák ezrei. 

Lent a földben, a vak magánvon 
Mára megtört a hosszú álom, 
S világít most a sírok népe mind. 
Miként ünneplő városoknak 
Lakói este tenni szoktak, 
Ha nagy, hatalmas vendég érkezik. 

— Nézze csak, fiam. Úgy látszik fölcsúszott 
a blúzom, igazítsa meg. 

Mártha remegő ujjai szolgálatkészen babrál
tak a blúzon. 

— Nem, nem jól csinálja, emelje föl az 
aljat, úgy jobban le lehet húzni. 

Mártha elszégyelte magát. Még ismeretlen 
volt előtte az a titkos, anyáról leányra szálló 
szövetség, a mely a nőket egymás között bi
zalmassá teszi és egyképen lebbenti föl a test 
és lélek lepleit. A míg lehajolt és elámultan 
bámult rá az illatos, hószínű csipkefodrokra, 
egy szempillantásnyi időre a tükörbe tévedt 
tekintete ott ragadt a fénylő lapon. Öntudat
lanul hasonlította össze az egymás mellett 
álló két alakot. 

Úris ten! milyen kopott, csúf, sovány, eset
len, kis béka volt ő a telt, ápolt, mosolygós 
asszony mellett. 

Hiába fordította el a szemét, mégis újra-
újra visszanézett. Életében most először köve
telte a tükör tő l : mutass szépnek. Kegyetlen 
vizsgálatra fogta a szemét, fülét, száját, nya
kát, vállát, dereka karcsúságát. Külön-külön 
hasonlította össze minden részét a másikéval, 
a kivel egyszerre egyenrangúnak érezte magát. 

Borzasztó csúnya vagyok! — nyilait bele a 
halántékába és maga sem tudta, hogyan tán
torgott ki a tanár i szobából. Berohant az 
osztályba, kirántotta a fiókból a szertár kul
csát és lihegve futott föl a lépcsőkön. Magára 
zárta a nagy, barna ajtót és ott a rendben 
sorakozó spirituszos üvegek, meredt szemű 
kitömött madarak, a sarokban katonásan álló 
csontvázak között ledobta magát a padlóra. 

Ömlött a szeméből a könny, hangosan zo
kogott, de a torkát és keblét fojtogató szoron
gás nem enyhült. Még peregtek a könnyek 
arczárói, mikor végigment a szekrények mel
lett, a melyeket négy esztendő óta minden 
hétén o törölgetett, — nagy kitüntetés egy 
polgárista lányra. 

Most nem érdekelték a lepkeszárnyak, mintha 
nagyon-nagyon messzire távozott volna az 
egész szertár, az iskola, a leányok, a tanár
nőktől. Kinyitotta az ablakot és azt a két 
fejet kereste ő is, a melyet I rma nagysád né
zett az imént. A míg a levegőn keresztül rá
tapadt a tekintete a két idegen arczra, kitalált 
valamit, a mit addig nem sejtett, mikor férfit 
és nőt látott egymás mellett. Belesóhajtotta 
az áprilisi orgonafakasztó levegőbe: 

— Más, más az élet, más is van a világon, 
nemcsak privátórák. 

Mert itt is, eme bús tájékra 
Kedves, nagy vendég érkezek ma, 
Kit már oly régen várnak ide lenn. 
Oly boldog minden sír lakója, 
Hogy felkeresi őket sorra 
És emlékökre koszorút teszen. 

Pedig e vendég, e beczézett, 
Fénynyel fogadott, büszke Élet 
Minden vendégnél százszor mostohább: 
A temetőbe évről-évre 
Látogatni csak egyszer tér be, 
És aztán ismét — vígan megy tovább! 

Jakab Ödön 

FEHÉR SIRÁLY AZ OTTAN... 
Fehér sirály az ottan, 
Mely oly csapongva száll, 
Sötét habok fölött leng ; 
A hold magasan áll. 

A czápa a habokból 
Fölbukva, ki-kivál. 
Száll a sirály föl és le 
A hold magasan áll. 

Oh, nyughatatlan lélek, 
Neked valami fáj ; 
A víz nagyon közel van, 
A hold magasan áll. 

Heine után : Vargha Gyula. 
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SZÍNHAZAK. 
Molnár Ferencz: A farkas, a Magyar Színházban. 

Gábor dndor és Liptai Imre : A sarkantyú, a Nemzeti Színházban. 

ü 

Az ördög óta megszoktuk, hogy Molnár Fe¬ 
rencz szerzi a legforróbb színházi estéket a 
budapesti közönségnek. Egész egyénisége ária 
van berendezve, hogy erősen foglalkoztassa az 
emberek érdeklődését. Száz színben csillogó 
szellemessége, ötletben való gazdagsága, rend¬ 
kívüli biztonsága a dolgok meglátásában és 
megrajzolásában, paradox szelleme, mely tud 
játszani nagy és komoly dolgokkal s nagygyá 
és komolylyá tudja növeszteni a kicsi dolgo¬ 
kat, hangulatokban való gazdagsága, a mely 
végig tudja futni az összes állomásokat a czi-
nikus gúnyolódástól az érzelmes ellágyulásig, 
könnyedsége, a melylyel át tud siklani nagy 
mélységek fölött, széles regisztere, melyben 
egyképen — sokszor egyszerre — vannak disz-
tingvált előkelőségű melódiák és az utczán 
csintalankodó gaminek ajkáról való csúfolódó 
nóták, — minden tulajdonsága arra való, hogy 
szoros kontaktusba hozza őt a közönséggel. 
Minden vonása reflektálódik valamiképen a 
budapesti ember lelkében, öntudatlanul érzi 
mindenki, hogy magának ennek az ellentétek¬ 
kel teli, felemás, mélységek nélkül, de nyug¬ 
talanul kavargó, még seholse kész, de már 
mindenütt a maga különleges életét élő város¬ 
nak a lénye talál benne irói megelevenedésre. 
Molnár Ferencz hozzátartozik a mai Budapest 
fizionómiájához és a mai Budapest fizionómiá-
jának Molnár Ferencz a leghívebb és legjel¬ 
lemzőbb tükrözője. Ő benne valamennyiünkből 
szólal meg valami és a mit mond, abban meg-
érezzük, hogy azt mondotta ki, a mi többé-
kevésbbé öntudatosan él bennünk is. Azért 
olyan kész mindenki elfogadni mindent tőle, 
mert mindenki érzi, hogy közülünk való, na¬ 
gyobb arányokban és főleg öntudatosabban, 
a mi életünket éli és érzi, mintha láthatatlan 
vezetékeken át beleáramlana a mai Budapest 
lelke, hogy aztán látható, tudatos formákban 
jusson vissza tőle hozzánk. 

A szinpadon e mellett a gyökeressége mel¬ 
lett még egy ereje hat: rendkívüli színpadi 
készsége, a melyhez hasonlót még nem lát¬ 
tunk magyaí"-iPÓaáL Nem- arra a százféle, 
többé-kevésbbé kipróbált és megtanulható tech¬ 
nikái fogásra gondolunk itt, a melyeknek mind 
az a czélja, hogy megfogja, hatalmába kerítse, 
elkábítsa, becsapja a nézőt, hanem arra a lé¬ 
nyében rejtőző, talán veleszületett képességre, 
a mely az ösztön csalhatatlanságával érzi 
meg minden szónak, helyzetnek, jelenetnek a 
színpadi nyomatékát és perspektíváját s a me¬ 
lyet színpadi gondolkodásnak lehetne nevezni. 
Ugyanazt a dolgot százféleképen lehet meg¬ 
csinálni s az ösztön dolga, ebből a százféle 
lehetőségből kiválasztani azt, a mely a színpad 
természetének legjobban megfelel, tehát a leg¬ 
több sikert ígéri. Ez az ösztöne van meg Mol¬ 
nárnak. Ehhez az kell, hogy egy személyben 
született iró, színész és színházi szakember 
legyen, nem külön-külön, hanem szerves egy¬ 
ségben, hogy ne utólag keresse mondanivaló¬ 
jához a színpadra való formát, hanem mind¬ 
járt a színpadra készen, a maga színpadra 
egyedül alkalmas testével pattanjon ki agyá¬ 
ból a mondanivaló. Ilyen volt a világ minden 
nagy drámairója; a mi magyar drámaíróink 
között Molnár az első, a kiben ez a három¬ 
ság teljesen megvan. Az ő darabjai nem a 
színpadhoz vannak alkalmazva, hanem szerve¬ 
sen a színpadból nőttek ki. Innen van az a 
tulajdonságuk, hogy teljesen betöltik a szín¬ 
padot és a nézőteret, a mi a hatásnak legfon¬ 
tosabb eleme, ép úgy, mint a hogy az ének 
is csak akkor hat teljesen, ha teljesen betölti 
a helyiséget, a melyben énekelnek. 

A színésznek Molnár darabjai pompás szere¬ 
peket adnak, holott meg sem érzik rajtok, 
hogy bizonyos színészek testére vannak szabva. 
Minden nagyobb szerepe nehéz szerep, de a 
nehézségen az iró segíti át a színészt, mert 
megadja magában a szerepben a megoldás 
módját is, csak meg kell a színésznek éreznie. 
Az iró láthatatlanul vele dolgozik a szinész-
szel, alátámogatja beszédét, mozgását, folyton 
alkalmakat ad neki legjobb képességei megmu¬ 
tatására, egészen eltűnik a színész mögött, 

nem áll közéje és a közönség közé, hadd has¬ 
son a színész maga, hiszen benne elevenedik 
meg a darab, így aztán a három főtényezö: 
a darab, a színész és a színpad egyetlen or¬ 
ganikus egységgé lesz, az organizmusok mód¬ 
jára elevenedik meg s így jut kapcsolatba a 
másik organizmussal: a nézők tömegével. 

Hogy mennyire színpadi művészet Molnár 
Ferencz drámaíró művészete, azt sohasem le¬ 
hetett annyira érezni, mint A farkas-bán. A ki 
előzetesen olvasta a darabot, azt még jobban 
meg fogja lepni színpadi előadása, mint a ki 
előzetesen nem tudott róla semmit, annyira 
más, annyira gazdagabb, tömörebb és teljesebb, 
a mit a színpadról kapunk, annál, a mit az 
olvasásból elképzeltünk. Az egész súlyban, ter¬ 
jedelemben megtízszereződik, a mint eljátszva 
pereg le előttünk. 

Soha olyan egyszerű eszközökkel nem dol¬ 
gozott Molnár, mint ebben a legújabb darab¬ 
jában, de soha vakmerőbben nem használta 
az egyszerű eszközöket. Az egész első felvonás 
alig egyéb, mint egy párbeszéd férj és feleség 
között egy előkelő étteremben, vacsora köz¬ 
ben. De ez a párbeszéd a mellett, hogy pon¬ 
tosan exponálja az egész darabot, csirájukban 
magában foglalja minden motívumát, szünet 
nélkül együtt tartja a közönséget, észrevétlen 
fokozással mind gazdagabbá teszi, mind széle¬ 
sebb perspektívába tágítja a motívumokat, úgy 
hogy mire a felvonás véget ér, akkor már 
meg vannak indítsa mindazok a gondolat¬ 
áramlások, a melyek szükségesek arra, hogy 
lélekben átélhessük mindazt, a mi ezután kö¬ 
vetkezik. Segít ebben az is, hogy ismerjük 
előbbi darabjaiból és novelláiból Molnár fel¬ 
fogását a férfi és nő viszonyáról. A férfi örök, 
gyógyíthatatlan féltékenységét, a mely abból 
a vágyból fakad, hogy a nő teljesen, kizárólag, 
minden érzésével, gondolatával az övé legyen 
s ennek a vágynak teljesülhetetlenségéből, mért' 
a férfi jól tudja, hogy a nő lelkének legmélyén, 
a tudat alá leszorítva, de bármely pillanatban 
készen arra, hogy felszínre jussanak s az élet 
döntő tényezőivé váljanak, mindig vannak em¬ 
lékek, álmok, vágyak, a melyek másra, nem 
ő rá irányulnak, a melyek a veszedelem ál¬ 
landó feszültségében tartják. A nő kiirthatat-
lan romantikus vágyát a nagy, heves, szenve¬ 
délyes, kivételes szerelem után, a mely rejtet¬ 
ten, de szüntelenül nyugtalanítja s ha még 
oly jó feleség és családanya is és ha még any-
nyira el van szánva, hogy az is marad, legalább 
a gondolatait, az ábrándjait, az álmait népesíti 
be forró, a színek érzéki pompájába öltözött 
képekkel. Az ördög-ben ezeknek az elfojtott 
asszpnyi vágyaknak a, kirobbanása volt a dráma, 
A testőr-ben a férfi gyötrődő féltékenysége csi¬ 
nál önmagából játékot, a melyben elvérzik, 
A farkas-b&n mind a kettő együtt, szintetiku¬ 
san jelenik meg. Itt a férfi féltékenysége, a 
mely eleinte csak tárgytalan, az egész világ¬ 
nak szól, tehát senkinek se szól, konkrét for¬ 
mát kap a leánykori udvarló váratlan meg¬ 
jelenésével s mindjárt önmagába is omlik, a 
mint tudatára jut az udvarló jelentéktelen-
ségének. A nő öntudatlan vágyai, melyek a 
leánykori ábrándok naiv, de boldogító udvar¬ 
lások gyökereivel gyökereztek lelkének öntudat¬ 
lan mélyeiben, egy groteszkből, szenvedélyből, 
naivitásból összeszőtt álomban élik ki ma¬ 
gukat. 

Ez az álomjelenet, az egész darabnak de¬ 
reka, a legvakmerőbb dolog, a mit valaha 
magyar iró színpadra mert vinni. Olyan vak¬ 
merőség, a melyre csak az önmagában és a 
színpadban való föltétlen bizalom képes. Az 
asszony álmában megelevenednek a leánykorá¬ 
ban gavallérjától kapott búcsúzó levél ösz-
szes banális frázisai, melyeket az imént férjé¬ 
nek megnyugtatására megmutatott. A meg¬ 
elevenedett frázisok vad, ziháló szerelmi kava¬ 
rodásban peregnek le előttünk. Az asszony a 
maga valójából kifordítva, mint szomjas sze¬ 
relmi vágytól hajszolt, merőben sexuális lény 
vergődik, igazi, mindennapi életétől egészen 
elszakítva. Az álmok sebes forgatagában le¬ 
folyó jelenetsorban folytonosan, szintjátszva 

elegyednek a lefojtott, de hirtelen kitörő asz-
szonyi szenvedélyesség, a kisleányos képzelő-
dés, a naiv, színpadias érzelgés, a női önzés 
végtelenül összetett motívumai; az egész foly¬ 
ton a realitás és irrealitás borotva-éles hídján 
halad, a hol pillanatnyi kisiklás teljes le¬ 
zuhanást jelentene a bohózatosba, az operett¬ 
szerűbe: minden vonás irreálisan el van raj¬ 
zolva, de mégis érezhető, hogy a reálisból 
indul ki. A hogy mindez a szinpadra van 
hozva, az a legkülönösebb és legérdekesebb 
színpadi produkcziók egyike. A díszlet, a szí¬ 
nészek mozgása, beszéde, az összes események 
folyton tudatunkban tartják, hogy itt álomról 
van szó, minden úgy folyik le, a hogy egy 
tapasztalatlan, efféléket sohasem látott asz-
szony elképzeli a fényes nagyúri estélyt, a 
szenvedélyes drámai kitöréseket, a viharos je¬ 
leneteket s színházi emlékeiből, olvasmányai¬ 
ból, naiv elképzeléseiből veszi hozzá a színe¬ 
ket és vonalakat - - é s mégis mindig érezzük, 
hogy itt valami reális dolog történik : az álom 
öntudatlanságában kiélik magukat az asz-
szony lelkének legféltettebb titkai. 

Itt a színház is megtette a magáét, min¬ 
denki megértette az iró intenczióit, a mi an¬ 
nál fontosabb, mért a legkisebb félreértés is 
tönkretehette volna a darab színpadi bitelét. 
Cfortos vitte a jeleneteket a maga ötféle 
átalakulásával s megmutatta, a mit úgylátszik 
Molnár fedezett fel benne, mennyire megvan 
benne a legritkább színészi adomány: a sok¬ 
féleség, a mely meg tudja önmagát sokszorozni 
s annyiféleképen tud megjelenni, annyi külön 
ember-képen, a, hányféleképen akar. Túlságos 
tudatossága, a mely más szerepeiben sokszor 
megzavar, itten hozzájárult a sikeréhez, ezek¬ 
ben az álom-szerepekben kissé kellett is olyan¬ 
nak lennie, mint a ki folyton a tükörben nézi 
magát. Gontbaszögi Frida is helyén volt, csak 
talán kissé kilépett szerepe stílusából, nagyon 
is kiélezte vad mámorosságát. Azokban a 
jelenetekben azonban, a melyek a valóság¬ 
ban játszanak le, kitűnően éreztette a fiatal 
asszony jóhiszemű védekezését és öntudatlan, 
ideges nyugtalanságát. Törzs az egyedüli, a 
kinek az álom-jelenetben is ugyanúgy, ugyan-
olyat kellett játszani, mint a valóságban, tel¬ 
jes megértéssel játszott. Legjobb talán mégis 
a harmadik felvonásban volt, a melyben a 
felkavart hullámok lecsendesednek, az asszony, 
miután lelke titkait kiélte álmában, visszakapja 
mindennapi, nyugodt életét, kituszkolja a most 
már komikus színben feltűnő leánykori udvarlót 
s a férjet is belezökkenti abba a vágányba, 
melyen további életüknek mennie kell. A férfi 
egyelőre megnyugodott idegességét itt Törzs 
igazán biztos művészettel játszotta. 

A farkas sikerében nem volt meg a meg¬ 
lepetésnek az a kitörő érzése, melyet Az ördög 
előadásakor éreztünk, de alighanem a legtar¬ 
tósabb és legkomolyabb siker volt, a mit eddig 
Molnár szinpadon elért. Molnár most már 
megengedhet magának a szinpadon mindent, 
mert a közönség föltétlenül az övé, vele megy, 
a hova vezeti. Megengedheti magának még -
a mit várunk tőle - - az elmélyedés luxusát 
is: hogy a dráma, a mit csinál, nemcsak szín¬ 
padi, hanem drámairodalmi esemény is legyen. 

A Nemzeti Színház újdonságának, Gábor 
Andor és Liptai Imre Sarkantyú-jánaí bizo¬ 
nyára nem vált szerencséjére, hogy akkor ke¬ 
rült színre, a mikor mindenki, a ki színház 
iránt érdeklődik, Molnár Ferenczre figyelt. 
A darab azonban e nélkül, normális időkben 
is aligha fogta volna meg a közönséget. Min¬ 
den jóravaló irodalmi törekvése, sok jó jele¬ 
nete, hatásos szerkezete mellett van egy nagy 
baja: nagyon is vigasztalan és sivár, nagyon 
is megkínozza a közönséget. Egy kilépett ka¬ 
tonatiszt fokozatos elzüllését mutatja be sok 
eleven részlettel, sablonokban gyökerező voltát 
ügyesen palástoló jellemzéssel. Pcthes Imré¬ 
nek alkalmat adott egy komoly, átgondolt és 
művészileg megcsinált alakításra s már csak 
ezért is örültünk volna sikerének. A közönség 
azonban csak igen nagy íróknak engedi meg, 
hogy megkínozzák. . Schöp{hn Aladár, 

Rácz György (Pethes), Karolin (Rákosi Ssidi) és Elza (Várady Aranka) az első felvonásban. 

Elseje van. — Hivatali jelenet a második felvonásban. 

«A SARKANTYÚ«, GÁBOE ANDOR É9 LIPTAI IMRE DEÁMÁJA A NEMZETI SZÍNHÁZBAN. — Jelfy Gyula fölvételei, 



A «Könyves Kálmán» jogosításával. 
Benczúr Gyula: Pékár Imre arczképe. Pörge Gergely: Balatoni halászok. Glatz Oszkár: Este felé. Baditz Ottó : Virágszedés. 

László Fülöp: Bárczyné Luczenbacher Edit arczkópe. 
A «Könyves Kálmánt jogosításával. 

Gergely Imre: Eészlet a Comó vidékéről. Kacziány Ödön: Tűz a tengerparton. 

Stetka Gyula: Lévay József arczképe. Feszty Árpád: Dunai malom. 

Vaszari L.: Ferenczy L első magyar szobrász képmása. 

A KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁESULAT T É L I KIÁLLÍTÁSÁRÓL. 

K. Spányi Béla : Hervadó lombok. Kumvald Cz.: Alexander V. Hochberg birodalmi gróf arczképe. 

A KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRSULAT TÉLI KIÁLLÍTÁSÁRÓL. 
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A KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRSULAT TÉLI KIÁLLÍTÁSA. 
Az idei téli tárlat egy pár, szárnyait meg¬ 

lehetősen gyengén és erőtlenül próbálgató 
fiatalabb művész kivételével nagyrészt idősebb 
és régebbi festői irányokat kultiváló művésze¬ 
ink alkotásait mutatja be. Túlnyomó részben 
tájképekből áll ez a kiállítás is, figurális kép 
nem valami sok akad. Az ilyenfajta képek 
között a legtigyelemreméltóbbak az arczképek. 
Benczúr Gyulának Pékár Imréje a mester 
eddigi bámulóinak ismét nagy örömet fog 
okozni. László Fülöp nagyvilági elegancziával 
festett női arczképe magán viseli a művész 
összes jó tulajdonságait, az előadás könnyed¬ 
ségét, az előkelőség keresését. l\aríovszki/ 
Bertalan a nála megszokott aprólékos gonddal 
festett meg egy érdekes férfifejet. Endrei/ Sán¬ 
dor is nagy haladást tett a portraitfestésuek 
abban a fajában, mely a legközelebb áll a 
publikum szivéhez; az arczokat megszépíti 
kissé, aztán biztos technikával törekszik a 
külső hasonlatosság megfestésére. Komáromi 
Kacz Endre nem annyira az aprólékos és gon¬ 
dos kidolgozásra, mint inkább alakjainak meg¬ 
lepő beállítására hetyezi a súlyt képein. 

A tájképfestők között az öreg gárdának seni-
ora Nadler Eóbert is megjelent. Szorgalmas 
és lelkes természetmegfigyelésről tanúskodnak 
képei. Bosznay Istvánt is inkább a régi gár¬ 
dához lehet számítani, mint a fiatalokhoz. 
Tátrai képei a kiállítás javához tartoznak. 
Kissé hidegek talán, kissé nagyon is akarnak 
néha ragaszkodni az eredetihez, hogy meg¬ 
ragadják a csorbatavi tájékok felhőkbe burko-
lódzó magányosságát. Faragó Géza egy pár 
frissen és keményen színezett kecskeméti ké¬ 
pet küldött, különben ő az egyetlen a kecske¬ 
métiek közül, a ki kiállított a tárlaton. Pönjc 
Gergelynek balatoni tájai a felejthetetlenül 
szép Mészöly képeket juttatják eszünkbe, '/.emp-
léni Tivadar ujabban teljesen áttért az imp-
ressionizmus technikájára a nélkül, hogy meg-
látási és szinértékelési módját elfogadná. Gólh 
Móricz egy pár kisméretű képén valóságos vir-
tuózkodást fejt ki az előadásmód elhánytságá-
ban. Katona Nándor épen oly magábazárkozó 
lelkű finom megfigyelője a hegyek életének, 
a mint eddig is az volt. Magyar 3íunnheirner 

Gusztáv néhány kisméretű képe is üdülésszámba 
megy. Egyike azoknak a művészeinknek, kik 
mindig fejlődni tudnak és ha nem is vetik 
le művészetük alapkarakterét, azon belül új 
és új meglepetésszerűen ható finomságokat 
tudnak produkálni. Telkessy Valért és Nyi-
lassy Sándort még mindig a napsütés hatásai 
érdeklik, a mibe kissé már belefáradunk, de 
Glatz Oszkár e kiállításon már nem pleinairista. 

A közönség kedvenczei, a csendéletfestők sem 
hiányoznak. Fenteiéi Molnár János csendéletei 
roppant szorgalmas, becsületes hűségre törekvő 
munkák, s ha nincsen is valami meglepően 
újszerű és valami művészi együttérzést keltő 
jellemük, úgy hisszük, hogy azt a kifejezési 
módot szeretnék elérni, a melyet Chardin 
játszva ért el, az anyagszerüség és kézzelfog¬ 
hatóság látszatát. Hogy el nem érik az nagy¬ 
részt a művész temperamentumának hidegsé¬ 
gére vezethető vissza. Strobentz Frigyes egy 
kis csendéletet küldött, mely csak növeli finom 
művészete iránt való és évek óta ki nem elé¬ 
gített érdeklődésüket. Bőinek Árpádnak Pen-
telei Molnár Jánossal vetekedő csendéleteit 
is meg kell említenünk. 

Nem egy a régebbi gárdához tartozó festőnk 
simulni törekedik az ujabbkori előadásmód¬ 
hoz. Dudits Andornak van egy városrészletet 
ábrázoló képe, mely erős impresszionista hatást 
mutat. K. Spányi Bélának is vázlatosabbak 
képei, mint tőle megszoktuk. Eddigi nagy sike¬ 
reket hozó festési módjukhoz ragaszkodnak 
Újvári Ignácz, nemkülömben Kezdi-Kovács 
László is, ki kedvelt nyirfacsoportozatait is¬ 
mét számos változatban állította ki. A szolnoki 
kolóniát Szlányi Lajos és Kléh János képvi¬ 
selik. Szlányi egy pár igen nehéz témával pró¬ 
bálkozott meg, Kléh pedig Mihalik erős befo¬ 
lyása alatt áll. 

A szobrászati részben is sok a megfigyelni 

Pásztor János : Kubikos. 

való. A nagy, monumentális feladatokat haj¬ 
szoló és önmagában is erőtlen, multtalan irányt 
egy egészségesebb, inkább a mi életünkben 
gyökerező kor váltotta fel, mely sokkal kisebb¬ 
szerű feladatok megoldásával megelégszik, mint 
az előbbi generáczió. Talán visszaesésnek lát¬ 
szott egy ideig az a gondos, bár szeretetteljes, 
természetmegfigyelés, melyet a fiatalok legtöbb 
munkája eddig elárult. Igaz, hogy sokszor csak 
nem sok művészi alakítással járó, egyszerű 
másolás volt, ámde meghozta magával azt, a 
mi nélkül eredményes stilizálás nem képzelhető, 
a test formáinak magától értetődő pontos isme¬ 
retét. Sokan, kik kezdetben csak egészen naiv 
realistáknak látszottak, túljutottak ezen a nél¬ 
külözhetetlen tanuláson és ma már meglepően 
jól tudnak alakítani is. Kisfaludi Stróbl Zsig¬ 
mond, ki eddig frappáns hűségü mellszobraival 
vonta magára a figyelmet, egy szépen stilizált 
Dávidot állított ki. Horváth Géza inkább 
finomságokat, mint erőteljességet keres. A női 
aktoknak két elismert művésze Szcntfjyörc/yi 
István és Samud Cornél sem hiányoznak. Ér¬ 
dekes dolgok Moiret Ödönnek architektúrái 
feltételezettséget kívánó dolgai is. 

Plakettmüvészetünk örvendetes fejlődéséről 
számos kiállító tanúskodik. Berán Lajos erő¬ 
teljesebben, keményebben fogja meg témáit 
mint annakelötte. Sok apró részletet elhagy 
inkább, hogy jobban kidomborítsa a struktúra 
alapelemeit. 

Egyáltalában szobrászatunk kezdi magát a 
megrendelésre dolgozás biztos, de lenyűgöző 
kenyerétől felszabadítani. Olyanfajta dolgokat 
alkot, melyek a jobbmódu polgári élet kisebb 
vásárló képességének határait nem lépik túl. 
Igaz ugyan, hogy nem egy izben meglátszik 
még a közönség Ízlésével való megalkuvás raj¬ 
tuk, de viszont az is, hogy a közönség nem 
kivan már o]y nagy megalkuvásokat, mint még 
pár év előtt. A zsánerszerűség, a humorosság 
keresése mind ritkábbá válik, pusztán művészi 
formák kezdenek előtérbe kerülni, a mint az a 
festészetben is történt. Szobrászaink száma 
évről-évre szaporodik, műveik alig-alig férnek 
már el a nagy szoborteremben. Eendezésük 
meglehetősen zsúfolt is, legtöbbjük nem is való 
oly hatalmas, magas helyiségbe, de ez csak 
egy tünete az idei, elhibázott rendezésnek. 
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SZERELMI LEVELEZŐ. 
Sötét és nyirkos kapualjban, a melynek 

nyomora felett egy meztelen gázláng vergődik, 
mint megkötött fehér pillangó, ott vettem a 
Legjobb, Legújabb és Legteljesebb Szerelmi 
Levelezőt tiz krajczárért. Parisban a Quai 
Voltaire agg könyvészeinek végtelen sor ládái 
előtt bizonyára nemesebb hangulatban tíangé-
roz az ember, de engemet néha ez a kapualj 
is maga alá húz s elérzékenyülten nézegetem 
a felfordított nagy ferslógra kirakott czifra és 
nyomorult irodalmat, s a kereskedőjét, egy 
szegény vén zsidót, a ki a két kabátujj át egy¬ 
másba bujtatva sétál a ferslóg körül a hűvös 
őszi délutánon. Miket árul ? Százesztendős 
Jövendőmondó, Legújabb Egyiptomi Álmos¬ 
könyv, Paprika Jancsi a mennyországban, 
Florenz és Lyon, A tengerfenék réme, Mit 
Írjunk Képeslapokra, Névnapi és születésnapi 
köszöntők, Szerelmi Levelező, Kózsa Sándor a 
puszták királya, Bűvészet Könyve, Kóser Ado¬ 
mák, Árgirus Királyfi, A szénégető titka, Nick 
Karter a nagy detektív, Kossuth Naptár, Ámor 
csintalanságai . . . 

Szeretném a Szerelmi Levelező tíz krajczá-
ros füzetének a tzímlapját lerajzolni önöknek, 
primitív szinnyomatu czímlapját, a melyen 
piros rózsákból összefonódott betűk adják a 
füzet czímét, a betűket zöld levelek füzére 
hizelgi körül, a lap sarkaiban kiterjesztett 
szárnyú fehér galambok szállanak, csőrükben 
piros pecsétes levelekkel. A fedél közepén, égő 
szív alatt, egy kis padon andalító virány kö¬ 
zepén egy szép nagysád meg egy gigerli fog¬ 
lalnak helyet, a gigerli rózsát tart a kezében, 
s a nagysád felé fordulva ép felajánlja neki 

a virágot, a szivével együtt, a nagysád lesüti 
édes, kifejezéstelen szemét s kezeit keblére 
kulcsolja. Ajkáról lecsúszott a rányomtatott 
piros festék az állára, a haja zöld, ellentét¬ 
ben a gigerli lilaszinben nyomott fürtéivel... 

Oh és a levelek, a melyek a szerelem vál¬ 
tozatainak megfelelően csoportosítva következ¬ 
nek egymásután a Szerelmi Levelezőben : az 
ismeretséget kötő levelek, a vallomások, a ta¬ 
lálkát kérő levelek, a jegyesek levelezése, a 
szemrehányó levelek, féltékenységi levelek, csa¬ 
lódottak levelei s lemondó levelek mintái. Igen 
tisztelt Kisasszony! Tisztelt N. úr! Büszke 
Istennő ! Kedves N. úr! Édes Etelka! Kedves 
Imre! Imádott Juliskám ! Drága Károlyom! 
Forrón szeretett angyalom, Karolin! Drága 
vőlegényem, Mihály ! Kedves Janka ! Szivtelen 
Jenő ! Tisztelt kisasszony! Elemér, csalfa sze¬ 
relmem ! 

Olvassák el kérem a füzet első levelét, az 
iiismeretséget kötő levelek» első mintáját: 

«Igen tisztelt Kisasszony! 
A minap egy vidám leánycsoportot láttam 

menni az utczán. S e leánycsoportból, mond¬ 
hatnám : rózsacsokorból kiváltkép egy rózsa 
tűnt ki. És ez a rózsaszál kegyed volt, kedves 
Nagysád. 

Nem bókolok én most. A szinigazságot mon¬ 
dom. Annál igazabb ez, mert hiszen akkor 
láttam kegyedet először. Azelőtt világgyűlölő 
voltam s unalmasnak találtam az életet. Most 
imádom a világot s az életet gyönyörűnek 
találom. Ezt a nagy változást a kegyeddel való 
találkozás idézte elő lelki világomban. 

Mióta először láttam kegyedet, mindig újra 
óhajtom látni s beszélni Nagysáddal. Ha ez 
lehetséges volna, nagy örömöt képezne szi¬ 

vemnek. Engedje meg tisztelt Nagysád, hogy 
szülői házánál tiszteletemet tehessem s maga¬ 
mat bemutathassam. 

Kedvező válaszát dobogó sziwel várja: 
.V. A'., 

A szerelmi levelező utolsó, l Ói', számú min¬ 
tája így szól: 

•Édes Janka! 
A midőn eljegyeztem, égett bennem a sze¬ 

relem, de három hónapi távollét megtanított 
rá, hogy az csak szalmaláng volt, a mely im¬ 
már teljesen eloszlott. 

Kérem, mentsen fel adott szavam alól. Ér¬ 
zem, nem tudnám oly boldoggá tenni, a meny¬ 
nyire Ön megérdemelné. 

Ne nehezteljen rám! 
Oltó. » 

És az első meg az utolsó lap között a Sze¬ 
relmi Levelezőben a szerelem egész szimfóniája, 
a verklinek s húzómuzsikának rikító naiv, s 
mondhatatlanul megindító hangjain. Mintha 
nevetve, sírva, karonfogva, ölelkezve, csóko-
lózva, polkában forogva, elválva, arczát kezeibe 
temetve, boldogan merengve, s haját tépve, 
egymás karjaiba ájulva, s messziről kendővel 
integetve, s egymástól futva, s eltorzult voná¬ 
sokkal szédelegve, vonulna el egy álombéli 
primitiv s fantasztikus díszletü távol színpadon 
egy tarka szegénységbe öltözött végtelen népség, 
a Szerelmi Levelező népe. Milyen meghatóak 
és csudálatosak ők is, tanácstalan kis lelkűk¬ 
kel, neveletlen szivükkel, a kik ebben az ódon, 
olcsó füzetben keresgélik a szavakat végtelen 
érzéseikhez . . . 

Szép Ernő. 

Islók János: Síremlék-részlet. BeszéDes László: Magyar Don Jüan. Endrei S.: Gróf Kinszky J.-né Pálmai Ilka arczképe 

WOODROW WILSON. 
Ha a próféta foglalkozása hálás mesterség 

lenne, úgy három ország jövőjét jövendölhetné 
fényesnek a jelen embere. Japán, Németország 
és az Egyesült-Államok-ét. Mindegyikben a leg¬ 
első személy a legutolsóval s legszegényebbel 
a nemzeti eszmében forr össze és akár abszo¬ 
lút uralkodónak, akár pedig köztársasági el¬ 
nöknek hívják az előbbit, a nagy hazáért lel¬ 
kesednek ez országok minden rendbeli s fog¬ 
lalkozású polgáraival. Az amerikai Unió fenn¬ 
állása óta azért is halad oly szédítő prosperi¬ 
tással, mert oly vezető férfiai voltak, mint Wa¬ 
shington, Franklin, Jefferson, Lincoln, Webs¬ 
ter, Grant, Mac Kinley, Roosevelt és a jelen¬ 
leg megválasztottá New Jersey állam kormány¬ 
zója, az új elnök: Woodrow Wllson. 

E sorok irója szerencsés volt a 90-es évek¬ 
ben Wilson elnököt, mint a Princeton-egyetem 
historikus professzorát ismerni és több elő¬ 
adását és felolvasását meghallgatni. Wilson 
már akkor is hires tanár volt és logikus, kris¬ 
tálytiszta gondolatmenetü szónoklatai és taní¬ 
tásai, melyekkel ő a «Bryn Mawr» nevű leány¬ 
gimnáziumban magának jó nevet szerzett, (a 
hol 1885—90-ig mint középiskolai tanár mű¬ 
ködött volt) a nagyhírű Princeton-egyetemnek 
politikai, jogi és históriai tanszékét alig 34 
éves korában biztosították volt neki. Mint 
(Virginia) déli államnak szülöttje a bostoni 
yankeenál sokkal lágyabban ejti ki az angolt, 
a mi nagyon vonzóvá teszi beszédjét. Nagy 
tévedés volna azonban, szónoki képességének 
tulajdonítani hatalmas karrierjét. Az Egyesült-
Allamokban százszámra teremnek a nálánál 
ékesebben szóló debatterek és Cicerók, mert 
hiszen az ottani középiskolák és egyetemek 
vita-clubjai egyenesen ebben az irányban ne¬ 
velik az ifjakat. Megjelenésében az igénytelen 
egyszerű tudós, a ki magas, szikár alakjával, 
borotvált sovány arczával eleinte nem épen 
szimpatikus érzést kelt a hallgatóban, de 
azután humoros bonmot-kal fűszerezett, szel¬ 
lemes fordulatokban gazdag, mély értelmű elő¬ 
adásai mindjobban magával ragadják közön¬ 
ségét, s felejthetetlenné teszik az emberben, 
ha csak egyszer is hallotta volna beszélni. 
Hozzájárulnak szerény, puritán gondolkodása 
és tiszta családi élete és mindezek oly tulaj¬ 
donok, a melyek együttesen az amerikai elnök 
ideált testesítik meg. 1895-ben a Harper's 
Monthly czímü havi folyóiratban, a melynek 

WOODROW WILSON, AZ AMERIKAI EGYESÜLT-ÁLLAMOK 
ÚJ ELNÖKE. 

olvasóinak száma légió, Wilsonnak I. Napó¬ 
leonról jelent meg terjedelmes történelmi mun¬ 
kája, mely akkoriban nagy feltűnést keltett és 
bevezetője volt az Unióban, úgy mint Fran-
cziaországban is a Napóleon-kultusz újjászüle¬ 
tésének. Utána következett a «Congressional 
Government.» «A Study of American Politics.» 
«The State.» «Division and Reunion.» és leg¬ 
nagyobb hirű munkája «A History of the 
American People.» (Az amerikai nép törté¬ 
nete.) A princetoni egyetem, melynek 1890 óta 
rendes tanára volt, 190:2-ben elnökévé (rektor) 
választotta, (ezen állás ott állandó, mert nagy 
összegű, mintegy 40 millió dollárnyi alapít¬ 
ványok kezelésével s így adminisztratív teen¬ 
dők végzésével és reprezentatív kötelességek¬ 
kel van összekötve), a míg 1910-ben New Jer¬ 
sey állam lakossága (a princetoni egyetem is 
ebben az államban van), kormányzójává nem 
választotta volt. S csodálatos, az elméleti pro¬ 
fesszornak kikiáltott Wilson oly kitűnő állam¬ 
férfinak bizonyult, a ki 1910-ig még soha gya¬ 

korlati közjoggal nem foglalkozott, sőt még 
csak nem is gondolt arra, hogy politikai állást 
elfoglaljon, s a kathedrával felcserélje, a hi¬ 
vatásos politikusokat, a kikből pedig az álla¬ 
mokban ugyancsak sok van, az elnökjelölés¬ 
nél teljesen háttérbe szorította. 

A most lezárult kampány Wilson fényes 
győzelmével végződött, melyhez hasonló év¬ 
tizedek óta elnökválasztáskor elő nem fordult 
s tisztában lehetünk azzal, hogy jól megfon¬ 
toltan, czéltudatosan fogja 1913 márczius 4-én 
(ez a.beiktatás napja) nagy hatalmi körrel fel¬ 
ruházott állását elfoglalva, a trust-ek és klik¬ 
kekkel szemben hadjáratát megindítani. 

Wilson gondolkodásának jellemzéséül egyik 
fenti munkájában előforduló mondatot óhaj¬ 
tunk kiragadni, a mely szálló igévé alakult 
odaát: «The great voice of America does nőt 
come only from the seats of learning. It comes 
in a murmur from the hills and woods and 
the farms and factories and the mills, rolling ön, 
and gaining volume until it comes tó us from 
the homes of common mén.» «Amerika ma¬ 
gasztos hangja nem csupán a tanítás szék¬ 
helyeiről száll. A hegyekből és erdőkből, a 
szántóföldek és gyárakból és a malmokból 
jön, mint suttogás, egyre erősbödve, növe¬ 
kedve térfogatában a míg csak az egyszerű 
ember otthonából nem jut el hozzánk.» 

Kunfalvi Rezső. 

GALAMB. 
A fák alatt már hervadóit a gyep 
És jött az ősz már, egyre közelebb. 

Érett gyümölcsök sóhajtoztak ott 
S a bágyadt szél bús illatot hozott. 

Kék fátyolával elrepült előttem, 
Mint kék madár, mely agrul-ágra röppen. 

Utánna néztem . . . Kicsi kék galamb ! . . . 
És így lett dél; megszólalt a harang. 

Messziről csengett s nagyon messzire. 
Mint távol-kedves szerelmes szi\e. 

S a fáradt őszben nagyon csendesen 
l"tanná sóhajtottam : Kedvesem . . . 
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PÉTER ÉS VENDI. 
Regény. — Irta J. M. Barrie. 

(Folytatás.) 

Hűk olyan jól tudhatta, hogy ez a szabály¬ 
szerű eljárás, hogy egyáltalán nem védekez¬ 
hetett tájékozatlansággal, mikor a szabályt meg¬ 
szegte. 

A Picaninni-törzs a maga részéről vakon 
bízott Hűk becsületében és egész éjjeli maguk¬ 
tartása egyenest ellentétben állott az övével. 
Nem mulasztottak el semmit, a mi törzsük be¬ 
csületének megóvására szolgál. Érzékeiknek az¬ 
zal az élességével, mely csodálata és egyúttal 
veszte is a czivilizált népeknek, abban a pilla¬ 
natban megtudták, hogy a kalózok a szigeten 
vannak, mikor az első közülük rálépett a száraz¬ 
földre. Hihetetlen rövid idő múlva megkezdőd¬ 
tek a mormota-füttyök. Minden talpalattnyi 
helyet onnan kezdve, a hol Hűk a szárazföldre 
lépett haderejével, egész a földalatti házig gon¬ 
dosan megvizsgáltak a sarokkal előre fordított 
őzbőr-czipőjű vitézek. Csak egy halmocskát 
találtak, a melynek lábánál patak folyt, úgy 
hogy Huknak nem volt válogatni valója; itt 
kellett neki felütni táborát és . várni közvetlen 
hajnal előttig. Mindez szinte ördögi furfanggal 
lévén megállapítva, a rézbőrüek zöme maga 
köré csavarta kendőit és abban a flegmatikus 
modorban, mely az ő szemükben férfiasság 
tetőpontja, beszélgettek a gyermekek lakásáról, 
várva a hűvös pillanatot, mikor elkezdhetik a 
sápadt halált osztogatni. 

Álmodoztak, de azért teljesen ébren vol¬ 
tak, - - azokról a pompás kínzásokról álmo¬ 
doztak, melyeknek alá fogják vetni Hukot. 
Ekkor ütött rajtuk az áruló kalóz-vezér. 
Azok szerint az adatok szerint, melyeket utó¬ 
lag közöltek a mészárlásból élve szabadult 
kémek. Hűk meg sem állt a dombon, habár 
bizonyos, hogy meg kellett látnia; nyilván¬ 
valóan eszébe sem jutott, hogy megvárja a tá¬ 

madást, még addig se várt, a míg az éjszaka 
elmúlik, csak haladt előre, minden terv nélkül, 
csak épen a támadásra gondolva. Mit tehettek 
a zavarba jött kémek? Mesterei voltak minden 
hadi fortélynak, kivéve ezt az egyet, hát csak 
tehetetlenül bandukoltak Hűk mögött, kitéve 
magukat annak, hogy meglátják őket, miköz¬ 
ben fájdalmas hangzást adtak mormota-füttye-
iknek. 

A vitéz Tigris Lüí köré legkeményebb har-
czosainak tuczatnyi csapata gyűlt. Hirtelen lát¬ 
ták, hogy a hitszegő kalózok lecsapnak rájuk. 
Ekkor hullott le a szemükről a hályog, melyen 
keresztül már-már a diadalt látták. Nem gon¬ 
doltak most már Hűk megkinzására. Nekik 
most megnyíltak a boldog vadászterületek Jól 
tudták azt, de mint apáik méltó fiai viselked¬ 
tek. Még most is idejük lett volna falankszba 
gyűlni, melyet bajos lett volna áttörni, ha 
hamar talpra ugrottak volna, de ezt megtenni 
tiltotta nekik a fajuk hagyománya. Meg van 
irva, hogy a nemes rézbőrű sohase mutasson 
meglepetést fehér emberek jelenlétében, így 
hát, akármilyen rettentő volt a kalózok táma¬ 
dása, egy pillanatra helyükben maradtak, egy 
izmuk se rándult össze, mintha az ellenség 
csak vendégségbe jött volna. Mikor így a hagyo¬ 
mánynak vitézül megfeleltek, fegyvert ragadtak, 
a levegő megremegett a harczi kiáltástól, — de 
akkor már késő volt. 

Nem a mi dolgunk leírni a harczot, a mely 
inkább mészárlás volt. A Picaninny törzs nem 
egy virága hullott el, de nem boszulatlanul, 
mert magukkal vitték a kalóz-sereg nem egy 
vitézét is. Csak a rettenetes párducz vágta 
keresztül magát Tigris Lilivel és a törzs csekély 
számú maradékaival. 

Hogy mennyire érdemel Hűk elitélést takti¬ 
kájáért, ezt eldönteni a történetíró feladata. Ha 
a dombon várt volna az illő óráig, akkor ő és 
emberei valószínűleg lemészároltattak volna. 
Mikor róla Ítélünk, ezt a körülményt minden¬ 
esetre számításba kell vennünk. Mégis talán 

illő lett volna, ha értesíti ellenfeleit, hogy új 
módszer szerint akar harczolni. Másfelől azon¬ 
ban ez elvette volna a dolognak meglepetés 
jellegét és értéktelenné tette volna sztratégiáját. 
Az egész kérdés eldöntése nagy nehézségekkel 
jár. Az ember azonban akarata ellenére sem 
tarthatja vissza csodálatát azon az elmésségen, 
melylyel ez a merész terv megfogant és a láng¬ 
elmén, a melylyel keresztülvitetett. 

Hogy mit érzett maga Hűk ebben a diadal¬ 
mas pillanatban? A kopói szerették volna ezt 
tudni, mikor lihegve törölgették a tőreiket s 
horgától illő távolságra gyülekeztek, mókus¬ 
szemeikkel rápislogva a rendkívüli emberre. 
A szivében bizonyára volt újjongás, de az arcza 
ebből nem tükrözött vissza semmit, mindig sötét 
és magányos rejtély volt s szellemben ép oly 
távol állott híveitől, mint térben. 

Az éjszaka munkája azonban még nem volt 
készen, mert Hűk nem a rézbőrüek elpusztí¬ 
tása végett jött. Ezek csak a méhek voltak, 
melyeket ki kellett füstölni, hogy hozzájusson 
a mézhez. Pan kellett neki, Pan és Vendi és 
csapata, de legfőképen Péter Pan. 

Péter olyan kicsi fiú volt, hogy az ember el¬ 
csodálkozik, hogy gyűlölhette Hűk annyira. 
Igaz, hogy Péter vetette oda a karját a kroko-
dilusnak, de ez s az az állandó életveszély, me¬ 
lyet a krokodüusnak ezzel felkeltett mohósága 
jelentett, nem lehetett oka ilyen fáradhatatlan 
és roszindulatú bosszúállásnak. Az igazság az, 
hogy volt valami Péterben, a mi a kalóz-
kapitányt eszeveszett dühbe hozta. Nem a bá¬ 
torsága, nem megnyerő külseje, nem . . . Mi¬ 
nek találgassuk, mikor úgyis tudjuk és meg¬ 
mondhatjuk. A Péter hetykesége volt az. 

Huknak ez az idegeit bizsergette, vaskarmai 
megszorultak tőle, éjjelenkint úgy boszantotta 
Péter hetykesége, mint valami féreg. A míg 
Péter élt, addig Hűk úgy érezte magát, mint 
az oroszlán a kalitkában, melyben egy veréb 
röpköd. 

Már most az volt a kérdés, hogy mikép 
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döntse ki a fákat, vagy hogy emberei mikép 
jussanak le a fákon át a földalatti házba? 
Végigjártatta sóvár szemét a fákon, keresve 
köztük a legvékonyabbat. A fák kényelmetlenül 
feszengtek, mert tudták, hogy képes volna lelki¬ 
ismereti furdalás nélkül kidönteni őket fej¬ 
szével. 

Ezalatt vájjon mit csináltak a fiúk? Lát¬ 
tuk őket, a mint a fegyverek első csörrenésére 
mintegy kőbálványnyá meredtek, tátott szájjal, 
valamennyien Péter felé terjesztve ki karjukat. 
Most, abban a pillanatban térünk hozzájuk 
vissza, a mikor a szájuk becsukódik és a kar¬ 
juk lehanyatlik oldalukra. Odafönn a barczizaj 
csaknem azonnal elhallgatott, a mint megkez¬ 
dődött, úgy múlt el, mint a szél viharos for¬ 
gataga, de a fiúk tudták, hogy a sorsukat 
dönti el. 

Vájjon melyik fél győzött? 
A kalózok mohón hallgat óztak a fák nyila¬ 

sánál, hallották ezt a kérdést, a melyet föltett 
mindegyik fiú és hallották sajnos, Péter vála¬ 
szát is. 

- Ha a rézbőrüek győznek, megütik a töm¬ 
tem dobjukat. Mindig ez a győzelmük jele. 

Szminek keze ügyében volt a tom-tom, épen 
rajta ült. 

- Ez ugyan nem fog nektek szólni soha 
többé — morogta, természetesen nem hallha¬ 
tóan, mert szigorú parancsuk volt, hogy csend¬ 
ben legyenek. 

Színi roppant elképpedésére azonban Hűk 
intett neki, hogy üsse meg a tom-tomot. Csak 
lassan jutott Szmi tudatára a parancs rettentő 
gonoszságának. Soha ez az egyszerű ember 
nem csodálta jobban Hűk eszét. 

Szmi kétszer beleütött a dobba, aztán elhall¬ 
gatott és sóváran figyelt. 

- A tom-tom — kiáltotta odalenn Péter. -
Az indiánusok győztek! 

A bolonddá tett gyerekek éljenzéssel feleltek, 
a mely úgy hangzott odafönn a fekete szivüek-
nek, mint valami muzsika. Csaknem azonnal 
búcsút mondtak Péternek. A kalózokat ez za¬ 
varba hozta, de minden más érzésüket elnyomta 
az aljas öröm a miatt, hogy az ellenség fel fog 
jönni a fákon. Egymásra pislogtak és dörzsöl¬ 
ték a kezüket. Hűk gyorsan és halkan adta ki 
parancsait: egy ember minden fához, a többiek 
pedig sorakozzanak fel egy ölnyi távolságban. 

XIII. Ki hisz a tündérekben? 

Mennél hamarabb mondjuk el ezt a rettene-
tességet, annál jobb. Legelőször Kurli bújt ki 
a fájából. Egyenesen Cecco karjaiba bukott, a 
ki odadobta Szminek, ez megint Sztárkinak, ez 
meg odadobta Zsukesznek, ez tovább Nudler-
nek — így dobálták kézről-kézre, a míg aztán 
leesett egy fekete kalóz lábához. A többi fiú¬ 
kat is ilyen kíméletlenül czibálták ki a fáikból, 
egyszerre többen is voltak a levegőben, mint a 
hogy az árú-csomagokat dobálják kézről-kézre. 

Máskép bántak el Vendivei, a ki utolsónak 
jött ki. Hűk ironikus udvariassággal emelte 
meg előtte kalapját és felajánlva neki karját, 

odavezette ahhoz a helyhez, a hol a többiek 
fel voltak peczkelve. Olyan modorban tette ezt, 
annyira disztingvált volt, hogy Vendit egészen 
megigézte, úgy hogy kiáltani se tudott. Vendi 
csak kis lány volt még. 

Lehet, hogy csak szóbeszédet terjesztünk, a 
mikor azt mondjuk, hogy Hűk elhajolta s csak 
azért mondjuk el egyáltalában, mert ez a bot¬ 
lása különös eredményekre vezetett. Ha gőgö¬ 
sen elutasította volna (és szivesebben irtuk 
volna ezt), akkor öt is csak úgy dobálták volna 
a levegőben, mint a többieket. Ekkor Hűk vnló-
szinűleg nem lett volna jelen a gyerekek meg¬ 
kötözésénél és ha nem lett volna jelen a kötö¬ 
zésnél, nem fedezte volna fel Szloitli titkát és 
e nélkül a titok nélkül nem tette volna meg 
gyalázatos merényletét Péter élete ellen. 

A gyerekeket megkötözték, hogy el ne repül¬ 
hessenek ; gombócába kötötték őket, hogy a 
térdük a fülüket érte. Erre a czélra a fekete 
kalóz kilencz egyforma darabra vagdalt egy 
kötelet. Minden jól ment addig, a míg Szleit-
lire került a sor, de róla kiderült, hogy olyan, 
mint azok az istenverte gömbölyű csomagok, a 
melyeket épen átfog a kötél, de nem marad 
belőle, a mivel csomóra kössék. A kalózok rá¬ 
térdeltek mérgükben, a hogy az olyan csoma¬ 
gokra rá szokás térdelni és különös dolog, de 
Hűk intette meg őket, hogy ne legyenek olyan 
erőszakosak. Az ajka roszindulatu diadalmas¬ 
kodással görbült fel. A kopói már beleizzadtak, 
hogy ha valamelyik oldalon már-már szorosra 
kötötték a boldogtalan ficzkót, a másik oldalon 
kicsúszott. Hűk mest?ri elméje mélyebbre ha¬ 
tolt a felszínnél, nem érié be a tényekkel, ha¬ 
nem kereste az okaikat is. Az újjongása mu¬ 
tatta, hogy már meg is találta őket. Szleitli el-
fehéredett: látta, hogy Hűk rájött a titkára, a 
mely abban állott, hogy abban a fában, a me¬ 
lyen ilyen kövér ficzkó keresztülcsúszik, a 
középtermetű ember sem akad fenn. Szegény 
Szleitli, most ő volt a legboldogtalanabb az 
összes gyermekek között, mert rettegett Péter¬ 
ért és keservesen szánta-bánta, a mit csinált. 
Bolondja volt annak, hogy vizet igyon, mikor 
melege van s ettől dagadt olyan vastagra és a 
helyett, hogy önmagát apasztotta volna hozzá 
a fához, a többiek tudta nélkül a fát vájta ki, 
hogy beleférjen. 

Hűk elég jól látta most már, hogy Péter 
végre ki van neki szolgáltatva, de abból a sötét 
szándékból, a mely elméjének rejtett kamrái¬ 
ban alakult, nem jutott semmi ajkára. Mind¬ 
össze jelt adott, hogy a foglyokat szállítsák a 
hajóra és hogy egyedül akar maradni. 

Hogy szállítsák el a gyerekeket ? Úgy a hogy 
gombóczba voltak kötve, talán le lehetne őket 
hengergetni a dombon, mint valami hordókat, 
de az út legnagyobb része egy mocsáron veze¬ 
tett keresztül. Most is Hűk lángelméje hidalta 

át a nehézségeket. Ő ajánlotta, hogy használ¬ 
ják a kis házat járóműnek. Beledobálták a 
gyerekeket, négy izmos kalóz vállára emelte a 
házacskát, a többiek utánuk nyomultak s a 
különös menet a gyűlöletes kalóz-indulót éne¬ 
kelve haladt keresztül az erdőn. Nem tudom, 
volt-e a gyerekek között, a ki sírt; ha igen, 
akkor az ének elnyom! a sírásukat, de a mint 
a kis ház eltűnt a fák között, kicsi, de bátor 
füstfelhő szállt fel kéményéből, mintha daczolni 
akarna Hukkal. 

Hűk látta a füstöt s ez rósz szolgálatot tett 
Péternek. Kiszárította a szánalom utolsó csepp-
jét is, a mi talán még maradt a kalóz dühös 
lelkében. 

A mint Hűk egyedül maradt, első dolga volt, 
hogy a sötét éjszakában lábujj begyen odaosont 
Szleitli fájához és meggyőződött, hogy csak¬ 
ugyan át tud rajta csúszni. Aztán sokáig el¬ 
mélkedett, a kalapját mint valami rósz óment 
a gyepre tette, hogy a könnyű szellő, a mi 
kerekedett, frissitőleg játszhasson a hajával. 
Akármilyen sötétek voltak a gondolatai, a kék 
szeme olyan szelíd volt, mint az örökzöld. 
Figyelmesen hallgatott minden neszre odalent-
ről, — de ott minden csendes volt; a földalatti 
ház mintha teljesen üres lett volna. Vájjon 
alszik az a fiú, vagy ott vár Szleitli fájának 
nyilasánál, tőrével a kezében? 

Nem volt más módja, ha meg akarta tudni, 
minthogy le kellett menni. Hűk hamar a földre 
ejtette kabátját, aztán az ajkába harapott, hogy 
kiserkent belőle a sűrű vére s belépett a fába. 
Bátor ember volt, de egy pillanatra meg kellett 
állnia, hogy megtörölje homlokát, a mely úgy 
gyöngyözött, mint egy gyertya. Aztán halkan 
lecsúszott az ismeretlen helyre. 

Baj nélkül jutott le az odú lábához és csön¬ 
desen, lélekzetét is visszafojtva állott meg. Mi¬ 
kor a szeme hozzászokott a homályos világí¬ 
táshoz, a földalatti házban levő különböző 
dolgok alakot öltöttek, de Hűk mohó tekintete 
csak egyetlen, régóta keresett és végre meg¬ 
talált tárgyra meredt: a nagy ágyra. Az ágyon 
Péter feküdt mély álomban. 

Sejtelme se lévén a tragédiáról, mely oda-
fönt lefolyt, Péter, a mint a gyerekek elmen¬ 
tek, egy darabig tovább játszott vígan a síp-, 
ján, — hiábavaló igyekezettel arra, hogy meg¬ 
győzze magamagát, hogy ő ugyan nem törődik 
semmivel. Aztán elhatározta, hogy nem fogja 
bevenni az orvosságot, hogy ezzel is keserítse 
Vendit. Ezután lefeküdt az ágybit a papkmra, 
hogy ezzel még jobban keserítse Vendit. a ki 
mindig buzgón dugdosta őket a paplan alá, 
mert nem lehet tudni, mikor hűlhetnek meg az 
éjszaka folyamán. Aztán csaknem sírt, de eszébe 
jutott, mennyire bántaná Vendit, ha ő most 
nevetne, tehát gőgösen nevetett és közben el¬ 
aludt. (Folytatása következik.) 

H'iWmonn 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Színek és évek. Kaffka Margit nagy regénye, 

mely a múlt évben a mi lapunk hasábjain került 
először a közönség elé, most megjelent könyv¬ 
alakban is. A regény már akkor, a mikor mi kö¬ 
zöltük, nagy és mély hatást tett a közönségre és az 
irodalmi körökre egyaránt, már előre érezni le¬ 
hetett, hogy erősen és sokáig fogja foglalkoztatni 
a figyelmet A legnagyobb arányú regények egyike 
újabb irodalmunkban, nem épen terjedelmét te¬ 
kintve, hanem az életnek azt a széles körét te¬ 
kintve, a melyet befoglal. Egy asszony élettörté¬ 
netében összefogva szimbolizálja minden közép¬ 
osztálybeli asszony életét, küzködését, szomj uhozá-
sát élete lehetőségeinek kifejtésére, mindenfelől 
való megkötöttségét, a családjától, férjétől, egész 
környezetétől való függését, — egész töredék, ki¬ 
egészülni nem tudó mivoltát. A regénynek hősnője 
mellett még egy másik hőse is van: a magyar 
kisváros, a maga szűkös, kicsinyes, korlátok közt 
pangó életével, apró, mérges pletykákból, ingy-
kedésekből, egymás megfigyeléséből, megszólásából 
és egymás korlátozásából összetett sivárságával, 
kicsi eseményeinek nagy visszhangjával, a lelke¬ 
ket összezsugorító, akaratot gúzsba kötő mozdulat¬ 
lanságával, anyagi szegénységével, savanyú izű 
rosszkedvével. A hogy ebbe a környezetbe bele¬ 
állítja főalakját, abban Kaffka Margitnak teljes, 
kész, érett művészi ereje nyilvánul, a mely már 
csalhatatlanul megtalálja mindig, mit hogyan kell 
beállítani, hogy elevenné tudjon válni, Az első 
pillanattól fogva szemben áll egész környezetével, 
fölöttük áll szépsége, esze, egész lényének finom¬ 
ságra, előkelőségre berendezett volta által a érzi is 
ezt a fölényét, lelkileg nemcsak fölötte, hanem 
kívüle is áll annak, a mi körülötte történik. S épen 
ez a fölény okozza boldogtalanságát: arra, hogy 
kiküzdje a maga önálló létét, nincsen elég ereje, 
nincs hozzávaló fegyverzete, így élete virágkorá¬ 
ban, mikor első férje mellett jólétben, nyugtalan 
csillogásban él, apró megalkuvások és apró láza-
dozások között hányódik, mikor pedig ráneheze¬ 
dik a balsors, elveszti tájékozódását, tehetetlenné 
válik, mindenfelől a lehetetlenség falába ütközik, 
elveszti még azt a kevés aktivitását is, a mi van 
benne, gyermek módjára, apatikusan hagyja, had 
zuhogjon rá a baj mindenfelől s végre is csak egy 
új házasságban tudja megoldani élete problémáját. 
A házasság szavakban kiélődő romantikus szere¬ 
lemmel kezdődik s anyagi gondok, egymást meg 

sSÍTaffettet 
Kérjenek mintát t ml újdonságainkból fekete, 

fehér, vagy színesben: Taffeias, Changeants, 
Faponnés, Crépe de Chlne, Duchesse, Lcossais, 
Eollenne, Mousseline 120-cm. széles, méterje 
K. 1.20-tói kezdve, Bársony él PlUs ruháknak, 
és blúzoknak stb., valamint blúzok és ruhák 
valódi svajczi hímzéssel baciitr -gyapjú, 
• vászon, és selyemben. 
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Kérjük gyárunkat meglátogatni. 228. alánra 
jegyzék ingyen. 

nem értés, sivár czivakodás kinos poklává lesz, a 
mely nemcsak szenvedéssel tölti meg az asszony 
életét, hanem egészen elsorvasztja büszke, fölényes, 
előkelő lelkét, megőrli a mindennapi nyomorúság 
folyton rágcsáló egérfogaival. Csak a második öz¬ 
vegység viszonylagos nyugalma, a szegényes, de 
legalább békés öregség hozza meg a sokat vergő¬ 
dött asszonynak a szemlélődés vigasztaló melan-
kholiájában kínlódásai feloldódását. Kaffka Margit 
a legfinomabb lélektani megfigyelők egyike, ezer 
apró, az életet pontosan tükröztető vonásból szövi 
össze az asszony arczulatát, az egészet nagyszabású, 
elevenen szemünk elé álló képpé tudja összefogni. 
Az emberrajznak ez a biztossága hozza magával, 
hogy az összes többi alakok szokatlanul sokféle 
alakot mozgat a regény, a vidéki társasélet csak¬ 
nem összes tipusait a hatalmas földesúrtól a pa¬ 
rasztcselédig — élesen, körvonalozottan válnak el 
egymástól, valamennyi külön, önálló életet kap 
és mégis — vagy talán ép ezért - - belekapcsoló¬ 
dik az egész mű organizmusába. Ebből származik 
a regény erős, zárt, minden részletet a maga ér¬ 
tékében érvényesítő kompozicziója: alakok, hely¬ 
zetek, jelenetek mind egy czél felé futnak, az iró 
szándékát szolgálják. Mi ránk most, egyfolytában 
olvasva úgy hat a regény, mint egy heves, ideges, 
nyugtalanító panaszkiáltás az asszonyi sors, az 
asszonyi nyomorúság ellen s egyúttal mint igaz¬ 
ságszolgáltatás az asszonyi léleknek. Irodalmilag 
nézve, ez a könyv a nagyon kevés igazi magyar 
regények egyike, - nem könyvbe kiszélesített 
novella, hanem egy az életnek széles körét átfogó, 
arányaiban a monumentális felé hajló epikai kép. 
Kaffka Margit stílusa is talán összes munkái közt 
itt a legérettebb és legkészebb. A legegyszerűbb 
eszközökkel dolgozik, a belső nyugtalanságot, mely 
folytonos feszültségben tartja, visszafojtja, de min¬ 
dig érezteti, a mi az epikai szin mögött erős lírai 
zöngéseket árul el, kifejező képessége itt a leg¬ 
gazdagabb, a nélkül, hogy ezt a gazdagságát nagyon 
mutogatná. Bizonyos, hogy ezzel a könyvvel első¬ 
rendű regényírót nyertünk Kaffka Margitban. 

A farkas, Molnár Ferencz három felvonásos 
vígjátéka, melynek ritka fényes sikeréről mai szá¬ 
munk színházi czikkóben számolunk be, megjelent 
könyvalakban is abban a kellemes, tetszetős formá¬ 
ban, melyet Molnár többi darabjairól ismer a kö¬ 
zönség. A tapasztalat azt mutatja, hogy a szín¬ 
darabok könyvalakban való kelendősége egyenes 
arányban szokott haladni színpadi sikerükkel; a 
közönség szereti vagy előadás előtt elolvasni a 

Pehelykönnyü 'Tartósabb 
mint bőr. 

előnyeiről 
mindenki meg van 

Ridikül ,inom bőráru 
grári Donalr !An0af <*•• «• kir. ndv. szállító, bőráru-árban r a p c a JUZacl gyártói '• -ónál, Bp«st, Kákóözí-ut 11. 

Lohr Mária (Kronfmz) 
Gyár és főUzlet: 

IUL.IVM.V4.86. 
Telefon: József 2 37 

Afövároi első és legrégibb 
csiptetisztitó, vegytisztitó 

és kelmefestő gyári Intézete. 
Fiókok: XI., Fö-nlcsa 27. IV., Eskü-út 6. V., Kecskeméti-

utcza 14. V., Harminczad-n. 4. VI , Teréz-körút 
39. VI., Andráasy-út 16. VHI., József körút 3. 

darabot, vagy előadás után a könyvből újra fel¬ 
idézni színházi emlékeit. A farkas-sel bizonyára a 
szokottnál is nagyobb mértékben így lesz, mert a 
darab olvasmánynak is nagyon érdekes és szép. 
A szép kis kötethez Falus Elek rajzolt egyszerű, 
érett művészettel megcsinált czímlapot. 

Szilágyi Géza versei. Tizennégy évvel ezelőtt, 
1896-ban adta ki Tristia czímű első verskötetét 
Szilágyi Géza. Különös, izgatott, lidércznyomás-
szerű látományokkal, teli, sötéten színezett versek 
voltak, a hangjuk, az érzésük nálunk új és meg¬ 
lepő volt, a sötétben izzó érzékiség, melyet meg¬ 
szólaltattak, sokakat meg is döbbentett. Volt azon¬ 
ban ezekben a versekben valami lendület, valami 
erős buzgás, a mi elárulta, hogy ennek a költőnek 
nagy és fontos ügy a költészet, hogy nem a 
mindennap érzéseit foglalja versbe, hanem a lélek 
mélyén mozduló titkos indulatokat és hogy nem¬ 
csak szép szavakat, rímeket, apró hangulatokat 
akar adni, hanem lelki igazságokat. Hangja, a 
mely ebben a kötetében még el volt fátyolozva 
külső hatásoktól, küzködött a kifejezés nehézségei¬ 
től, hamar kitisztult, Holt vizeken czímű könyvé¬ 
ben (1903) már erővel és egyéni színnel szólalt 
meg. Ez a könyv a pesszimizmus lelkiállapotában 
mutatta a költőt. Salamon prédikátor bibliai 
szólamaival került rokonságba, a vanitatum vani-
íns-t énekelte, a világ örök, meghasonlott boldog¬ 
talanságát. Ez is csak egy fázisa volt fejlődésé¬ 
nek, melyen csakhamar túlment; tavaly megje¬ 
lent Neked írtam czímű könyvében megvannak 
előbbi verseinek alapvonásai, ugyanaz az arczulat 
tekint ki belőlük, de megenyhülve a megismerés, 
a világ és az élet megértéséhez való közeledés 
világosságában, kiszélesedett láthatárral. A tekin¬ 
tete mindig sötét maradt, de ez a sötétség már 
nem volt olyan kietlen, mint azelőtt, nem volt 
olyan haragos, közelebb állott a mindent megértő 
és mindenbe belenyugvó szomorúsághoz. Egy új, 
férfikori, erős, a lelket gyökereiben megragadó 
szerelem szólalt meg benne, a nemek örök meg-
hasonlásának fájdalmaival és tudatos, czélra törő 
s czélját akaró vágy erejével. Ebben az utolsó 
könyvében jutott Szilágyi legelőbbre, benne már 
teljesen kihangzó. a tartalommal egységbe kap¬ 
csolódó a forma és a mondanivalóval egyenértékű 
a kifejezés. Nyelve is, a melyben azelőtt volt 
valami merevség, megszineseiett, hajlékonyabb és 
kifejezőbb lett. Szilágyi annak idején nálunk új 
nyomokon indult, olyan húrokat pendített meg, 
melyek eddig a magyar lantokon némák voltak, 

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

épies hímzések 
blúzokon, gyermekruhá¬ 

kon, teritökön, vert-, hor¬ 
golt- és tűcsipkék, szőnye¬ 
gek, agyagáruk. 

Országos Magyar Háziipari Szövetség 
Budapest, IV. kér., Kígyó tér 1. szám. 

Dr. Miszné 
füzöterme 
Bpest, P/., Váci-n. 7. L em.| 
Telefon 142—46. szám. 
Ajánlja kizárólag mérték után 
készülő 
szabadalmazott 
halcsontnélküli 
fűzőit. 
Ismertető árjegyzék díjtalan. 

kiváló bor- és 
lithiumos 

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

Kapható ásványvizkereskedésekben és CPUI || TCO ÁpnQT Szinye-Lipóczi Salvatorforrás-vállalat, 
gyógyszertárakban. OL/nULI LÓ MUUo l Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 
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de azóta erőteljesen, gazdagon szólaltak meg s 
megadták a mai magyar lírának karakterét. Ezt 
most látjuk igazában, mikor egy gondos válasz¬ 
tékkal összeállított füzetben kiadja verseinek javát, 
eddigi könyveiből azt, a mit ő maga a legfon¬ 
tosabbnak, legjellemzőbbnek és ma is érvényesnek 
tart. Az érdekes és szép anthológia nemcsak egy 
sereg szép verset tartalmaz, hanem a magyar 
lírának elindulását is példázza új, ismeretlen vizek 
felé. 

A o Jó Pajtása, Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja november 17-ik számába Ábrá¬ 
nyi Emil irt verset, Benedek Elek mesét, Sebők 
Zsigmond folytatja Dörmögő Dömötör utazását Er¬ 
délyben, Steinhofer Károly az első magyar nyom¬ 
dászról, Heiz Andrásról mond el érdekes dolgokat, 
Baáry Elemér kis elbeszélést irt, Forgács Ferenez 
futóbajnok sport-czikket, Zsiga bácsi bohókás tör¬ 
ténetet mond el Csutora Jancsiról, Szemere György 
folytatja regényét. A rejtvények, szerkesztői üzene¬ 
tek egészítik ki a szám gazdag tartalmát. A *Jó 
Pajtás»-i a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési 
ára negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre 5 korona, 
egész évre 10 korona, egyes szám ára 20 fillér. 
Mutatványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal. 
(IV. kér. Egyetem-nteza 4.) 

Új könyvek. 
Színek és évek. Eegény, irta Kaffka Margit 

Budapest, Frankiln-Társulat ; ára 4 korona. 
A farkas. Vígjáték három felvonásban, irta 

Molnár Ferencz. Budapest, Franklin-Társulat; ára 
2 korona 50 fillér. 

Versek. Irta Szilágyi Géza. Budapest, Athenaeum. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: Balázsfalvy 

BALÁZS.Y AMBRUS, nyűg. pénzügyminiszteri szám¬ 
vizsgáló, volt negyvennyolczas nemzetőr, 91 éves 
korában Budapesten. - - Cseklészi SCHEBZ KÁROLY, 
nyűg. őrnagy, 79 éves korában Bécsben. — LOÓSY 
GYULA, nyűg. magyar királyi pénzügyi tanácsos, 
73 éves korában Budapesten. • FALLENBÜCHEL 
JÁNOS, a dunai gőzhajós-társaság hajószerkesztó'je, 
műszaki főnök, 72 éves korában Budapeslen. -
LUDVIGH KÁROLY, nyűg. honvédelmi miniszteri fő¬ 
tanácsos, a negyven évi hű szolgálati díszérem 
és a katonai érdemkereszt tulajdonosa, 70 éves 
korában Budapesten. — SCHILLING BUDOLF, királyi 

tanácsos, közjegyző. Alsófehérvármegye törvényha¬ 
tósági bizottsági tagja, 69 éves korában Budapes¬ 
ten. — WASZNEB LIPÓT, császártöltési esperesplé¬ 
bános, 68 éves korában Baján. - - KOVÁCS GUSZTÁV, 
főszolgabiró, 61 éves korában Módoson. — BENICZ 
ISTVÁN, községi jegyző, 61 éves korában Tóti köz¬ 
ségben. — BÁTY JÁNOS, nyűg. kisdedóvó. 61 éves 
korában Nyulhegyen. — TÓTH SÁMUEL, fegyintézet! 
év. református lelkész, 60 éves korában Nagyenye-
den. - BÓTH MIKSA, a Magyar Leszámítoló és 
Pénzváltó Bank helyettes igazgatója, 49 éves ko¬ 
rában Berlinben. - - GAÁL FEBENCZ, az Unió zó¬ 
lyomi vasgyár tisztviselője, 49 éves korában Zó¬ 
lyomban. — Abrahámfalvi MACHULA KÁBOLY, a 
rimamurány-salgótarjáni vasmű nyűg. mérnöke 
Budapesten. — Dr. KOOLEB JÁNOS, a közigazgatási bi-
róság nyűg. tanácselnöke, a vaskoronarend lovagja, 
Budapesten. — GRAMMÁ DOMB, nyűg. tanfelügyelő, 
47 éves korában Kaposvárott. 

Ozv. PASTIKSZKY JÓZSEFRE, szül. Eézeky Jozefa, 
81 éves korában Pilismaróton. Ozv. kis- és 
nagysarlói SARLAY JÁNOSKÉ, szül. felsőbüki Nagy 
Alexandrina, 79 éves korában Budapesten. — Ozv. 
KIBICS JENŐNÉ, szül. Popovics Alexandra, 78 éves 
korában Mokrinban. SPIBAI FABKASNÉ, szül. 
Netter Hermin, 59 éves korában Budapesten. -
MABOSSYNÉ, szül. Krasznay Ilonka, a kecskeméti 
színház jeles tagja Kecskeméten. — REZSŐ ANTALNÉ, 
szül. Heinz Antónia Gizella, Bezső Antal állam-
vasuti-főellenőr felesége, 37 éves korában Lussin-
pikkolóban. - BOSNYÁKOVICS JÓZSEFNE, szül. Schlos-
sár Júlia, 56 éves korában Budapesten. 

EGYVELEG. 
* A mikádó vagyona. A japán császári ház 

vagyona mindjárt az orosz czáró után következik 
és értéke mintegy 5000 millió korona. Ebbe 
nincsenek beleszámítva a császári család palotái 
és műkincsei, a melyek pedig legalább kétszerannyi 
értékűek. 

Ferdére taposott czipősarkok az i-legancziát 
tönkre teszik. A «Bersoii» gummisarok viselete, ame¬ 
lyek a bőrűéi is tartósabbak, a czipősarok lataposását 
kizárják. Utánzatok miatt ügyeljen a vásárlás alkal¬ 
mával a szójegyre : «Berson». 

Szerkesztői üzenetek. 
Dalaim. Virágsors. Bizony, mi is azt tanácsoljuk, 

a mi az első vers első sorában van. 

Imádság. A vers inkább bombasztikus, mint mély, 
itt-ott az értelmét is nehéz kihüvelyezni. 

Nem akarom a Holnapot. Egészen csinos vére, ki¬ 
sebb igényű lap használhatná is, minekünk azonban 
kissé banális. 

Jean Renaud halála. Műfordításokat csak nagyon 
válogatva közölhetünk, — ez a vers, hn szép is, nem 
elég jelentékeny arra, hogy foglalkozzunk vele. 

SAKKJÁTÉK. 
2823. síámú feladvány Szovják J.-tó'l, Veperd. 

SÖTÉT. 

A W%. A 
Q ^L_lf O 

d e f g 
VILÁGOB. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

KÉPTALÁNY. 

A «Vasárnapi Ujságv 42-ik számában megjelent 
képtalánymegfejtése: Dűlő fali loz ne l<tma*zko<tj<'il. 

Felelős szerkesztő: Moitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Várme^ye-n. 11. 

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

U Új életerőt az életuntaknak!" 
így hangzik a Sanatogen örvendetes üzenete. 

A test-es idegsejtek természetes építőanyagaiból állíttatván elő s 
azok benső egyesülését képezvén, a Sanatogennak az a tulajdonsága, 
hogy az emberi test által maradék nélkül értékesíttetik, mi által, 
czéltudatos használat mellett, az egész szervezet teljes megújhodását 
eredményezi. Ilyenképpen ideális erősitőszere mindazoknak, kiknek testi, 
lelki ésszellemi rugalmassága betegség,bánat, túleröltetés és egyéb káros 
befolyások következtében kárt vallott A feléledt életerő kutforrásává 
lesz az életkedvnek s igy a Sanatogen életboldogásgot teremt. 

Tizenöt esztendeje, hogy a Sanatogen bevált, és tudományos 
közleményekben valamint levélileg 15000-nél több orvos ajánlotta. 

Sok helyett álljon itt egy példa! Dr. Tauszk Ferencz úr, kir. 
tanácsos tanár, Budapestről ezt Írja: 

"Szívesen igazolom, hogy Sanatogenjukkal ügy magángyakor¬ 
latomban, mint a vezetésem alatt álló kórházakban hosszabb 
kísérleteket tettem és hogy az eredménnyel rendkívül meg 
vagyok elégedve." 

Aki a Sanatogent még nem ismeri, az Bauer & Cie. czégtől, 
Berlin SW, Friedrichstrasse 231, ingyen és bérmentve megkapja az 
alábbi füzetek bármelyikét, ha levelező-lapon kéri: 

A Sanatogen mint erősitőszer 
1. általában, 
2. idegbetegségeknél, 

3. sápkórnál és vérszegénységnél, 
4. tüdőbetegségnél. 

A Sanatogen minden gyógyszertárban és drogériában 2-40 — 20-50 K csomagokban kapható. 
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KARÁCSONYI flJANDEK! 
Nincs vezetile! Nincs kanta! üárnw «iMö! 

Az összes 

betegápolási cikkek 
raktára. 

l Haskötők, lérvkötők müvég-
[ tagok görcséi-harisnyák, vil-
lanygépek és egyéb egészség¬ 

ügyi cikkek 15410 

Fischer Péter és Társa R.-T. 
Budapest, Kossuth Lajos-utca 6. Telefon 958. 
Alapittatott 1855. ,v Most megjelent képes árjegyzé¬ 

künket kívánatra ingyen és bérmentve küldjük. 

Rozsnyay 
Mátyás chininczukorkája íztelen 

chinínhől 

Többszörösen kitűnt. 
1869-uen a magyar or¬ 
vosok éa természetvizs¬ 
gálók fiaméi vándor-
gyülBflén negyven arany 
pályadíjjal jutalmazva. 

Láz ellen! 
Nem keserű!! 
Legjobb szer láz, váltó¬ 
láz, malária ellen, kü¬ 
lönösen gyermekeknek 
a kik keserű chinin 
bevenni nem képesek. 
Valódi, ha minden egyes 
piros csomagolópapír-ősim 
Kozsnyay Mátyás 
névaláírása olvasható. 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszertára 

Arad, Szabadság-tér. 

-SZOLOOUVANY 
hWUAMlMT AMERIKA) É5EURÓPAI 

SIMA É30YÖKERES 

SZŐLQVESSZŐ 
INAST MENY15ÉGBW 

0 1 X 5 0 ÁR AK MQlEn EIAOÁ5RA ÁRIATOT 
INBVtN HOLDUNK -

BADACSONYVIOÉKi SZQLÖTELEP 
KEZECOSÉGE 

L 

KAUCSUK-CIPŐSAROK 
DOBOZA, 

MINŐSÉGE: 
ARANY 

A tirmésznUudományok { { ^% H F t %A! l K f t t 
minden ágúnak haladá- • • l A W W l | \ | * 
saról népszerűén, cse- ^J f^ | \ | | l j \ 
vegő Módon tájékoztat a 

czimü kéthetenkint megjelenő új 
folyóirat. 
Szerkeszti: Dr. Fülöp Zsigmond. 

Előfizetési ára egész évre 10 K. Kérjen mutatványszámot! 
Budapest, VI., Andrássy-út 60. sz. 

Kocsié r u csa r n o k 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

& monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen. 

Versenyen kiviil! 
Nélkülözhetetlenek az én híres faliszőnyegeim kétol¬ 
dalú, nehéz minőségekben sokféle pompás mintával 
és pedig papagály, hattyú, kutyák és menekülő dámvad. 

Egy ritka alkalmi 
vétel folytán ab¬ 
ban a kellemes 
helyzetben va¬ 
gyok, hogy 2 m. 
hosszú és 130 
cm. széles nehéz 
flanell tnkuró-
kat drb—önként 
2 korona 30 fillér . £ Koron 

árban szétkiildjek. Az ismert finom különlege 
Sahara-takaró drb.-ként K 3.50. 

Egész különleges szenzáció 
AZCMI 2 kg. sulju, 140 cm. széles, 200 cm. hosszu 

ÉSZAKISARK-TAKARÓIM 
ára darabonként csak K 5-8O. 

Egyúttal ajjinloTii príma Smyrua-utánzal-Snlon-
szönyegeiincl 

140 cm. széles, 200 cm. hosszú korona 8.— 
160 « . 250 . i i I I . -
200 . « 300 " « ( 15.— 
250 . . 350 . • i 26.— 
Agyeli). linsniilii anyagból drb.-miként 2 kor. 

Ár és minőség konkurenczia nélkül. Szétküldés utánvéttel. 
Nem tetszés esetén becserélem, vaRy a pénzt visszaküldőin. 

ÁRÚSZÉTKÜLDÉSI HÁZ GUSTAV STEEN 

Yorin. Handels- u. Prodaktivgesellschaft GÖDING N o VI . 
Illusztrált katalógus ingyen és bcímentve. 
l OK.-ás vételnél l elegáns cigarettatárca ingyen. 

rekedtség és hurut ellen nincs jobb 

RÉTBY-féle pemetefű üukorkáuál! 
Vásárlásoknál azonban vigyázzunk és határozottan 
Rélhy-íélét kérjönk. mivel sok haszontalon ulánzila van. 
Az eredetinek minden darabján rajta van a R é t h y néí. 

l doboz ára 60 fill. Nagy doboz l kor. 
Mindenütt kapható ! • 

- r Csak hölgyeket érdekli!+ 
ELSŐ MAGTÁR KŐI EGÉSZSÉGÜGYI 
ÉS TESTÁPOLÁSI CZIKKEK SZARÜZLETE. 

KELETŰ. t""-C"8-u.l4/l6:sz. 
(Gr.Szapáry-udvar.) 

A czég saját gyártmányú éa külföldi kü¬ 
lönlegességei : Haskötök az összes al¬ 
testi bántalmak ellen. Eredeil párisi fű¬ 
zők és melltartók éptermetünk részére, 
valamint kiegyenlitofüzok ferde növésüek 
számára. Cs. és kir. szab. sérvkötők. 
Egyenestartók. Hygienikus havibajkötök I 
Gummiharisnyák. A legkiválóbb franczla 
és amerikai női óvszer különlegességek ! 
Új! Autó Vaginái Spray. Új ! Irrigáto-
rok, bidék, valamint az összes betegápo¬ 
lási czikkek. — Csak szakavatott női 
kiszolgálás. — Mérsékelt és polgári árak. 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve 

Nem az ár, hanem a jó 
minőség teszi olcsóvá 
az árut! Jótállás mellett kitűnő viszonárn, háztartás 
csalókra és menyasszonyi kelengyékre. 6 darab erő 
fonalu vászon ágylepedö varrat nélkül, szegélyezve 150/200 cm. 
14 kor. — 6 darab erős vászon agylepedö varrat nélkül, sze¬ 
gélyezve 150/225 cm. 15'7O kor. 6 darab finom fonalu vászon 
agylepedö varrat nélkül, elsőrangú minőség lő'SO kor 

Á g y l e p e d ő i m a legjobb k e n d e r -
fonással v a n n a k keresztülszőve, 

l darab 24 m. rumburgi vászon, 80 cm. széles 13 kor-
elsőrangú minőségben 15 kor. l darab 24 m. siffon «Hó-
árvácska», 80 cm. széles K 13'5O, elsőrangú minőség K 15'SO. 
Jótállással tiszta len damaszt-törülköző, gyönyörű minták¬ 
kal tuczatonkint 50-110. cm X 7'5O, 56-120 cm. K 1O-—, 
60—130 cm. K 14'—. Jótállással tiszta len konyhakendök 
50-110 cm. X 7-SO, 55—115 cm. X 9'8O. Jótállással tiszta 
len zsebkendők azsurral, vagy a nélkül K 5'—, 7'—. 1O'— 
tuczatonkint. — Strapa zsebkendők K 2'2O, 3'—, 4'— tucza-
tonként. — Jótállással tiszta len edénykendök 65—65 cm. 
K 4-4O, elsőrangú minőségben 70—70 cm. K 6-20 tucza¬ 
tonkint Elsőrangú asztal- és kávégarnilurák, fehér vág}'színes 
(l asztalterítő 6 szalvéta) K 6'— 8'—, 1O'—, 14'— készletenkinl. 
Hibátlan maradékok 8—15 m., méterenkint 50 f, 5 kilós csoma¬ 
gokban. Téli barkett, flanellek, zefirek, Oxfordok, inlettek, da¬ 
masztokat stb. legolcsóbban szállít az előnyösen ismert czég: 

EMIL WINERNITZ, Nachod. 
Küldés utánvéttel. Koczkázat kizárva. Meg nem felelőt visszaveszek. 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
EGUSZTÁVÉ 
ZOH60BATEH1EI 
Bpest, csakis Gizella-tér 2. 

Telefon. 

IBACH-ZONGORÁK 
egyedüli képviselete. 

IBACH-zongorát játszanak és ajánlanak : 

Backhans, Dohnányi, Pugnot, Alice Ripper, Saoer, Stelaniay stb. 

aradi-VfIG eddig a régi bőr-Í T 1 betegségek, a legkü¬ 
lönbözőbb súlyos ideg¬ 
bajok, a sápkór, a női 
arczot eléktelenitö pat¬ 
tanások s a női nemi 
szervek folyással kom-
binált hurutos megbe- l l vi ,ben vartartalommal 
tegedésemek kezelésé- l 
nél csekély értékű ide- o ly kincsünk van, mely 
gén vizekre voltunk minden eddigi arsen-
utalva addig ujabban a W ?av^s V1íne,1. «Roncegn.° Levicoi hatásosabb, és 
könnyebben emészthető s manapság már, minthogy leg¬ 
előkelőbb orvosi tekintélyeink felkarolják s a fogyasztók 
egész serege dicséri hatásait, hazánkban csaknem kizá¬ 
rólagos keresetnek örvend. — Egy postaláda (7 palaczk) 
paradi arsen vastartalmú gyógyvizet Magyarorsz. összes 

K 6O f.-ért benn. szállít a főraktár 
cs. és kir. üdv. szál¬ 
lító BUDAPESTEN, 

postaállomásaira 6 

ÉDESKUTY L, 
Kapható minden gyógjtárban éa megbízható ffisierkereskedéaben, 

a gyomor, belek, Lngyhólyag 8 különösen a 
légiőizervek hurutos bántalmainál igen ja ha¬ 
tára még akkor is, ha vériének esete forog fenn. 
Megrendelhető: EDESK.UTY L.-nál Budapesten 

és a forrás kezelőségénél Munkácson. 
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M ARGIT-
CRÉME 
a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, a/ 
egész világon el van terjedve. Páratlan hatása 
szerencsés összeállításában rejlik, a bőr azon 
nal felveszi és kiváló hatása már pár óra le-

Margit-szappan 
70 fillér. 

Margit - pouder 
1 K 20 fill. 

készítményért vállai a készítő mindennemű 
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsír-
talán vegytiszta készítmény, a mely a kül¬ 
földön általános feltűnést keltett. Ara l kor. 

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

forduljon minden ér¬ 
deklődő, ki súlyt fék¬ 
tét elsőrendű faj¬ 
tiszta anyagra. 

GYÜMÖLCSFACSEfflETÉK 
Setányfák, diszcserjélt.tülevelűek.keri-
tésnövények, bogyogyümölcsüek stu. 

SZŐ LŐ OLTVA NY OK, 

Josef Winkler & Söhne 
bőrönd-táskát és 
uőrárn specialisták 

Wien, t/1. Hlmmelpfortg. 7. 

Versenynélkfili árakl 
Katalógus ingyen és bér¬ 
mentve. Azonnali szállítás 

(I. sima áru) európai és amerikai sima 
gyökeres vesszők. Oktató diszárjeeryzék 

kívánatra ingyen. 

„Altvater" 
Q-essler 
Budapest 

Nagy választék 
bel- és külföldi 

papirkárpilokből 
Minius Jakab 

tapéta raktáraiban 

Rákóczi-ut 6. 
á Bazár-udvarban. 

EJdifl páratlanul álló szerencse! 
A világ legnagyobb osztálysorsjegy főnyereménye. 
A lefolyt VI. oszt. főnyereménye 4OO,OOO K 
. és a jutalom ...... . . 6OO,OOO K 

összesen .. . . 1.OOO,OOO K 

egymilliókor. 
egy számra A f\ ^ Q Q 1 
és pedig a H J O , O O l . 

számú sorsjegyre esett. Ezen nyereményt 

a Török A. és Társa bankház R.-T. Budapest, 
IV, Szervita-tér 3/c. 

Magyarországon lakó négy vevője nyerte. 
Ezen óriási főnyereményen kivül csupán a most lefolyt 30-ik 
sorsjátékban a következő nyeremények jutottak vevőinknek : 
K 9 0 , 0 0 0 , K 6 0 , 0 0 0 , K 5O,OOO, 2 á K 3O,OOO, 
K 2 0 , 0 0 0 , 3 a K I5,OOO, 2 á R IO,OOO, 9 á K 5OOO, 
79 a K 2OOO stb. stb. Ezen fényes eredmény legjobb bizo¬ 
nyítéka annak, hogy bankházunk vevői minden sorsjátékban 
tömeges nyereményekben részesülnek, ennélfogva mindenki 

igyekszik, hogy sorsjegyeit Töröknél szerezze be. 
már f. év novemtoer hó Sl-én. és 33-án. 

Az I-ső osztályú sorsjegyek árai: 
Egy egész sorsjegy Fél sorsjegy Negyed sorsjegy^ Nyolczad sorsjegy 

Ili-— kor. <>•— kor. 3-— kor. 1'5O kor. 

• Az eredeti sorsjegyek utánvéttel, vagy a/, összeg 
előzetes beküldése mellett rendellietők meg. 

TörökA,ésTársa 
bank részvény-társaság. 

Legnagyobb osztűly-
sorsjegyflzlet. 

Bpest, Szervita-tér 3lc, 
Fiók: V., Yáezi-körut 4, a Deák-tér közelében. Távirati czim: „TÖRÖKÉK" Budapest. 

ORSZÁGOS 

HAHGÍEGtKÖL«ÖN2Ö,N«« 
(Rózsavölgyi és Társa-féle 

Bpest, IV., Sütö-u. 6/V., félem. 
4 kor. havi előfizetésért O kor. havi előfizetésért 

hetenkint 8 kotta. «hetenkint 6 kotta. 
Minden újdonság azonnal kapható ! 

Házhoz i i szállítjuk! Kölcsönöz vloetre n 
Tették tájékoztatót kérni l 

Az ország 
legelőnyösebb 

ékszer, óra, ezüstnemü 
és iparművészeti tárgyak 

beszerzési forrása. 
Készpénz és angol rendsz. Legdivatosabb 

karperec! órával. 
Sárga János 

császár és királyi udvari szállító 
ékszerész és műötvös részletfizetésre is. 

l karátos arany 90 K. 
BűdapeSt, IV., KigyÓ-tér 5. éS Vidékre választékot küld l J*.... ' ' W " " ^ - » • 
Kolozsvár, Mátyás király-tér 13. Árjegyzék ingyen. 

Ezüst bőrszíj jnl ____ 10 
Aczél . _ 14 '!« 

Rend1 

R k Í m a g a$lo U,m*rtoSjelei 
a k t d r é 5 egyedOll 

nqeisen y 
^ 

•AGYARHON ELSŐ, LEGNAGYOBB ÉS LEGJOBB HÍRNEVŰ ORAUZLETE. 

lIlapiHatott 

\*4~*f^tffJ 11 -_ _ _ —   

Képes árjegyzék bérmentve. lavltásofc 

HIRSCH és FRANK 
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 

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

téglagyári gépek. 
GYÁRT: falitégla «• oMrepujtókat, téglagyártó e» agyagmegm 

(épeket legnjabb e« legjobbaji bevált nerkeietekbem. 
Elvállalja anjacrtu-
gálatok kivitelét A* 

teljes 
téglagf ári telepek 

létesítését. 
Tervek éBköltaiffvetéeek 

díjtalanul. 
ELSŐRANGÚ 
= REFERENCZIAK. 
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rendszer 
Nagy forgalom, 
kevés haszon! 

A valódi 

Diana 

a legközelebbi gyógyszertárból 
nekem egy tégely «Erényi-
Ichthyol-Salicyb-t, monda egy 
orvos az inasához. Az inas na¬ 
gyot néz és önkénytelenül kérdi, 
hogv mire jó az! Nem bírok 

Üfc- -J 

MAGÁVAL l -A-

krém 
szappan 
púder 
Ma már 

5O fillérért 
mindenütt kapható! 

t Fölösleges tehát ezután va¬ 
zelint, gliczerint, kremzeleszt, 
tejkrémet vásárolni és esténkint 
ily értéktelen szerekkel kezein¬ 
ket vagy arczunkat bekenni és 
tönkretenni. Diana-krém ezután 
50 fillérért eredeti porczellán-
tégelyekben kapható. És pedig: 
száraz Diana-krém,zsíros Diana¬ 
krém, gliczerines Diana-krém. 
Legjobb kézfehéritő, bőrápoló 
arczkenöcs. A szeplő .és patta¬ 
nás egyedüli ellenszere a Diana¬ 
krém és szappan. 

Mindenütt kapható. Egyedüli 
készítő: Erényi Béla Diana-
gyógytára, Budapest, Károly-
körut~5r~ Postán legkevesebb 

c? 

3 koronás megrendeléseket szál¬ 
lítunk. 

Csak 

DIANÁT 
fogadjon el. 

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

mondá az orvos s ha ilyen 
perfidens lesz, ki fogom dobni. 
De azért elárulja neki a nagy 
titkot, hogy az Erényi-Ichthyol-
Salicyl páratlan szer börbán-
talmaknál, különösen a hol 
viszketegséggel párosult bőr-
bántalmakról van szó. Kövér 
nők és férfiaknál a test külön¬ 
féle részein kipállások követ¬ 
keztében is nagyon gyakori a 
riszfcetegséget környékező kel¬ 

lemetlenségek. Az izzadás is 
egy kellemetlen ügy, mely na-

! £'YQn gyakori manapság és a 
édok 

Aki beteg: vesz Dianát 
Aki egészséges: vesz Dianát 
Akinek fájdalma van: vesz Dianát 
Akineknincs fájdalma: vesz Dianát 
Aki elutazik: vesz Dianát 
Aki itthon marad: vesz Dianát. 

Ezek jellemzik legjobban a 

Diana 

•• 

KÖÜTOI 
észreveszik. Tehát minden visz-
ketegség: legyen az króni¬ 
kus vagy sem, kipállás, izza¬ 
dás, börbántalom teljesen el¬ 

mulasztható az 

EréDji-lclitliyol-Salicyl 
segítségével. Orvosok állandóan 
rendelik ,'i koronás eredeti nagy 
tégelyekben. Készíti: Erényi 
Béla gyógyszerész, Budapest, 
Károly-körut 5. sz. 'Kapható a 

forgalmát. 

A Diana-sósborszesz-t min¬ 
denki állandóan mint háziszert 
tartja készenlétben. 

Legbiztosabb fájdalomcsil¬ 
lapító és első segítség a házban. 

Csak 

fogadjon el 44 f.-és üvegekben. 

h egész országban mindenütt kapható. 

ERÉNYI BÉLA 
gyógyszerész 

Budapest, Károly-körút 5. 
Postán legkevesebb 6 üveg 
szállítható utánvét mellett. 

Minden üvegnek plombálva kell lenni. 

Egy üveg 
BIANA-

sósborszesz 

44 
fillér. 

Egy nagy üveg 
DIANA-

I.2O 
korona. 

Egy lego. üveg 
DIANA-

sósborszesz 

2.50 
korona. 
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SZERKESZTŐ 

OITSY PÁL. BUDAPEST, NOVEMBER 24. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal : ÍV. Egyetem-utoza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési 
feltételek : i Egészévre _ „ 

Félévre „. 
Negyedévre _. 

2O korona. 
1O korona. 

5 korona. 

A tWícigJcnínifc(i«-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. g«ám. 

FERDINÁND BOLGÁR KIRÁLY BEVONULÁSA MUSZTAFAPASÁBA. — A Vasárnapi Ujság ereseti felvétele. 




