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BRÁZAY NAJÁD-KRÉM 
Asszonv, leány ifja, vénje, 
E sküszik a N aj á d - k r ém r e, 
Ki használhatja, meg nem bánja: 
Ez a s z é p s é g talizmánja. 

BRÁZAY Najád arcz- és kéz
krémje, 1 koronás tégelyek
ben mindenütt kapható és 

Brázay Kálmán czégnél, 
Budapest, V I I I , Baross-u. 43. 

Alapí tva 1865-ben. 

Jíeckenast 
Gusztáv 
zongoratermei 
Budapest, csakis 
Gizella-tér 2. sz. 

Telefon: 1 —69. 

DÖRR, IBACH, WERNER zongorák egyedüli képviselete, 

Vérszegénység, ideges fejfájás, anámia 
ellen a legnagyobb orvosi tekintélyek alánlják 

ROZSNYAI 
V I L Á G H Í R Ű 
VASAS 
CHINABORÁT 
melynek ki tűnő voltát 
mindenk i elismeri. Ki
tűnő ha tásánál fogva a 
hasonló készí tményeket 
felülmúlja. Mil leniumi 
n a g y . éremmel k i tün
tetve 1 Számos kiál l i táson 
díjazva. — Kis palaczk 
2 korona 40 fül., nagy 
palaczk 3 korona 50 fiíl. 

Késziti: 
ROZSNYAI MÁTYÁS 
gyógyszertára, Arad, 
Szabadság-tér. : : 

H í r e s biztos golyó lövésnek 
• Biztos kéz —biztos halál» c. útmutatója 1-20 K. 

Klespi tz , Gosz to la , Za lám. 

ALLATOK 
BŐRBETEGSÉGEI 
ELLEN 
legbiztosabb hatású szer, az állatorvosi főisko
lán .éveken át kipróbált és hatásos gyógyszer
nek elismert 

CADOGEL. 
Lobos, nedvező, akut vagy idült bőrgyulladá
soknál (ekzema) viszketeg, állati rüh, bőrsérü
lések eseteiben legjobb a 

CADOGEL. 
Heveder- vagy nyere^törések, égési sebek, csüd, 
sömör (Mauke), kiütések, feldörgölések gyógyí
tására egyedüli biztosan ható szer a 

CADOGEL. 
A bőrbántalmak kezelését egyszerűsíti, a gyógy
tártam idejét megrövidíti, a bőrhámképzést gyor
sítja, az eíszarusodást nagyban elősegíti. 

K a p h a t ó g y ó g y s z e r t á r a k b a n és d r o g é 
r i á k b a n t u c z a t o n k é u t . 

Ismertetőket díjtalanul küld E r é n y i B é l a Diana 
gyógyszertára, Bpest, Károly-körut 5 a, ahol a C a -
d o g é l 1 K 9 0 f . - e s é s 3 K 8 0 f. - e s t u b u s o k 
b a n , p o n t o s u t a s í t á s s a l e g y ü t t k a p h a t ó . 

MAGASTORZSEKET 
IEGJUTÁNYOSABBAH 

SZÁLLÍTANAK 

FISCHER ás TÁRSAI 
FAISKOLÁK ÉS SZÖLŐOLTVÁNYTELEPEK 

NAGYENYED. 

Kocsiárucsarnok 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4 . 

A monarchia legnagyobb kocsit aktára. Árjegyzék ingyen. 

Költőgépek 
ház! és vadszárnyas részére Jöve
delmező baromfiudvart .szaksze
rűen és olcsón berendez, mindenféle 
fajbaromfit, az összes szükségleti 
cikkeket szállít a különlegcsséggyár 

NICKERL&Co.G.m.b.H. 
Központ: Wien-Inzersdorf, 

Triesterstr. No. 30. — Telefon 9120. 
144. ez. katalógus 30 fill. ellenében. 

Daczára az áremelkedésnek 

5 KILÓ 
a préselesnél könnyen meg
sérült finom toillette szap
pan k a p h a t ó (30—öídrb) 
rózsa, orgona, mandula, ibo
lya, növény slb." illatokban, 

csak 6-50 K-ért 
a pénz előzetes beküldése, 
yagy utánvét melle t. Ked
vező alkalom h á z a l ó k , 
e l á r u s í t ó k slb. részére. 
I U a t s z e r k e r e s k e d é s : 

Humanii Ferencz 
magyar ezég. • • 

KözprWien, II. Aíoisgasse 3/42 

Ki akar 
egy órát 
ingyen? 
Hogy a mi kitűnő zsebóráinkat 

mindenütt megismertessük, 
5000 órát osztunk szét ing-yen. 
Küldje be pontos czimét csak 
egy levelezőlapon a következő 
™ — óragyárnak: '•——™^ 
J á k o b K ö n i g . W i e u I I I 2 

P o s t a m t 4 5 , F a o h . 

Valódi brünni szövetek 
az 1914 évi tavasz i é s nyár i Idényre. 

Egy szelvény 
3.10 m. hos szú 

t e l j e s fé r f i ruhához 
(kabát, nadrág, és mellény) 

elegendő, csak 

1 s z e l v é n y " 7 kor. 
1 sze lvény 10 kor. 
1 sze lvény 15 kor. 
1 -szelvény 17 kor. 
1 sze lvény 20 kor. 

Egy szelvényt fekete szalonruhához 2 0 — K-ért, szintúgy 
felöltőszövetet, turistalódent, selyemkamgarnt, női kosztüm 
IzSveteket stb. gyári árakon küld, mint megbízható él 

•zolid cég mindenütt ismert posztógyári raktár. 

Siegel-Imhof Brünn 
. Minták Ingyen és bérmentve. 

Az előnyök s melyeket a magánvevő élvez, ha szSvet-
izükségletét közvetlen Siegel-lmhof cégnél, a gyári 
piacon rendeli meg, igen jelentékenyek. Szabott , leg
olcsóbb árak. Óriási választék. Mintahü, figyelmes 
kiszolgálás, még a legkisebb.rendelésnél is, teljesen friss 

árúban. 

Legjobb beszerzési forrás! 
Kész ágyak 

cseh á g y t o l l b ó l ü 
Siirüszálu vör. nankingba (inlett) töltve, egy 
dunyha 180X120 cm. 2 párnával, mindegyik 
80X00 cm. uj, puha, tartós tollal K 16'—, 
Félpehely K 20'—. Pehely K 24'—. Dunvha 
egyedül K 10'—, 12-—, 144— és 16—. Fej
párna egyeaül K S—, 3'50 és 4'—. Kétszer 

dunyha 200X140 cm. K 13-—. 
14-60, 17-50 és 21-—. Ehhez fej
párna 90X70 om. K 4-50, 520 és 
5-50. Öt kg. szürke toll K 9"40, 
jobb K 12— K 16-ig. Félfehér 
K 17"—. Öt kg. uj, jó, fehér, por
mentes ágytol] K 24"—. Hófehér 
K 30- —,• jobb K 33—. Legfino
mabb uradalmi foszt. K 45*—. Öt 

kg. fosztatlan élő libákról K 26'— és K 30-—. Fehér pehely, - nagypelybü 
K 5"—, jobb K 6*—, Finom melleeztett pehely K 6*50 Vs kg.-kint. 
Szürkê  pehely Vi kg. K 2'50 és 3'—. Szétküldés bérmentve utánvéttel. 
Becserélés postadijmegtérités ellenében. Sig-mund Lederer, Jano-
* « witz a. Ang-el Nr 145. b e i Klattan, Bőhmen. « « 

&&&&&&&&&&&&&&&&£ 

[ „Al tva t e r " 
Gessler 

L Budapest.1 

4 » Csak a hölgyeket érdekli I • 

Első magyar nó'i egészségügyi 
és testápolási cikkek szaküzlete 

f T T I I n u l l 1 Bpést, IV.. .Korom-
K M l f f . 1 1 J . herozeg-u.l4/l6.»z. 

(Br.Siapáry-udvar.) 

A ozég salát gyártmányú és külföldi kü
lönlegességei : Haskötők az összes a l 
testi bántalmak ellen. Eredeti párisi fű
zők és melltartök éptermetiink részére, 
valamint kiegyen litőfüzők ferde növésüek 
számára. Cs. és kir. szab. sérvkötők. 
Egyenestartők. Hyglenlkushavibajkötők! 
Gummiharisnyák. Á legkiválóbb franczla 
és amerikai női óvszer különlegességek I 
UJ I Autó Vaginái Spray. UJ I Irrigáto-
rok, bidék, valamint az összes betegápo
lási ozikkek. — Csak szakavatott női 
kiszolgálás.'— Mérsékelt és polgári árai 

Képes árjegyzék ingyen es bérmentve 

NIMRÓD 
Képes vadászat i és versenysport újság. 

Szerkeszt i : Szabó Kálmán. ' 

Minden számában sok érde
kes vadászati fénykép-felvéte
leket közöl. Szakszerű czikkeit 
ismert Íróink irják. Eovataiban 
minden vadászati ügyben fel-

az összes bérbeadó . vadász
területek árverésének idejét 
közli. 

A díszesen kiállított lap ha
vonként háromszor jelenik meg 
és eló'fizetési ára félévre 6 kor. világosítást kap' áz olvasó é"s 

Mutatványszámot a k iadóhivatal s z í vesen küld 
Budapest, IV. ker., Egyetem-utcza 4. sz. (Franklin-Társulat.) 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV„ Egyetem-utcza 4. sz. 

ik. SZ. 1 9 1 4 . ( 61 . ÉVFOLYAM.) SZERKESZTŐ 

H O I T S Y P Á L . BUDAPEST, Á P R I L I S 5 . 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési f Egészévre . 
Í ><', i , i Félévre __ _ 
feltetelek: \ N e g y c d é v r e _ 

20 korona. A t Vítógtróniíídí-val 
10 korona, negyedévenként 1 koronával 

6 korona. több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg

határozott viteldíj is csatolandó. 

A V E L E N C Z E I H A J Ó S Z E R E N C S É T L E N S É G Á L D O Z A T A I N A K T E M E T É S E . - Kaáli Nagy Adorján eredeti fölvétele. 



I. 
— Ecco ! Butorszállitó-compagnie... küldök 

tőle emberek holnap! — mondta gyorsan, hi
bás, idegenes kiejtésével a férfi. — Kérem mon
dani . . . ne törjenek össze! 

— Igen ! — felelt halkan Éva. A küszöbön 
állt es bólintott. 

— A gyei ekek? 
— Lefeküdtek, nem kellene zavarni már. 

Minden vasárnap délelőtt beküldőm őket Ma
rissal magához. 

— Erdősor, numero ötven, földszint-atelier. 
Igen? 

— Tudom. 
— Én már nem kell . . . idejöjjek többször. 

Addio! 
— Igen. Az ügyeket majd írásban is . . . el

intézhetjük később. 
Kezet fogtak.-Az asszony visszament a ki

üresített műterembe ; a férfi (éveken át a férje 
volt) lefelé botorkált a homályban a villa ké
nyelmetlen kis csigalépcsőjén. «Világítni kel
lene neki!» tűnt az Éva eszébe, de mindjáit 
mosolyra fanyarait ezen a készséges indula
ton; most, az «uto]só» perczben. Igen, hisz 
minden olyan szépen ment; túlestek röviden, 
közös akarattal elterelve e pillanatok kényel
metlen súlyát. Már le is é r t . . . most indul a 
kocsija. 

A szoba közepére összehordva garmadában 
állt még az itt hagyott holmi. Agyagos láda, 
fehér gipszfejek, — ismerős, frizurás dámák és 
közeiéiben szereplő férfiak arczmásai, — ócska 
edények, figurák; régi, templomi lámpa, fém
plakettek, csinált ódon patinával és szándé
kosan nagyolt, extravagáns czeruzavázlatok. 
Mennyi idegen, felületes portéka! — gondolta 
egy kis lelki émelyedéssel, a mint így előtte 
voltak. Együtt, ügyesen szétrakva jól dekorál
ták a (iműhelyszerűség))-et itt; de most, egy
más tetejére tornyozottan a padlón, az esti ho
mályban, mint egy groteszk ószeresbolt, olyan 
vásári volt az egész, olcsó és szánalmas an
nak, a ki — mint ő, — annyira ismerte mind
ezt . . . Hanem a ruhák, oh, azok már gon
dosan ládákba, kofferekbe csomagolva: az új 
szmoking, a hires londoni frakk; divatos, szürke 
nadrágok, finom, nyersvászon-köpenyek a mun
kához, vasalt ingek selyempapirosban. Éva el
fordult, idébb rakva a czilindeies skatulyákat, 
nehogy ittfelejtődjenek holnap, lecsavarta a vil
lanyt és átment a szalonba. 

Végigjárt, kinyitotta az ablakot. A kert ko
pasz volt még és túl, a villák mögött, a kis 
erdőben fázós márcziusi gallyak nyúlkáltak fel 
a meztelen, tavaszi holdra. Csak egy perczig 
maradt itt, egy mély lélekzetvételig, lesietett a 
földszintre, át a hideg ebédlőn; az ő szobája 
meg a gyermekeké fűtve volt még. "Milyen 
szép csend van nálam /» gondolta, a hogy be
lépett, szinte naiv felörvendezéssel. Kedve lett 
volna most megnézni Péter-Pált, a kis ikreit 
odaát: hogy alusznak ? És megcsókolni. De nem 
tette: «Bizonyos, hogy jól alszanak, fürödtek 
lefekvés előtt és . . . nem kell érzelegni most, 
épen most, — az Istenéit!» 

Igen, félt volt egy kicsit az első estétől; el
készül rá, hogy valami ijedtség-formával meg 
kell majd küzdenie, szokni az új állapothoz. 
De nem, bálistennek! . . . Mégis jó volt végig
kínlódni, kivárni ezt az időt, mikor már így 
válhattak meg egymástól. Ellazult köztük min
den szál, rég kiadta mérgét a keserűség: vád, 
jelenet, érzékenyesdi, bántó szavak; és a mi 
emlék, — ha volt, — úgy vásott le róluk fáj-
dalomtalan, mint érett gyümölcsről a burok. 

Hirtelen leült a hintaszékbe, szemközt a tü
körrel, ringatta és nézte magát. Most l ehe t . . . 
mindent, feszélyezttlenül, illhonian: járkálni, 
leülni, végigfeküdni, tétlenkedni vagy sürögni; 
nincs többe az eleven kontrol, nem nyithat rá 
"Véletlenül a másik, az idegen társ. De neki 
sem kell gondolni vele: itthon van-é az oda
fenn az emeleten, dolgozik-e, meddig marad el 

ette? És nem kell sérelemnek érezni, ha későn 
vagy reggel jár hazn, holott igazában annyira 
mindegy volt már régen . . . Milyen szép ez a 
sok meleg, bíborpiros szin, lámpaernyő, sző
nyeg, a kedves kis politúros asztala a sarok
ban, a terítő hímzett szegélye ! Mennjire ma
gáéra ismer itt most mindenen . . . és mintha 
ma látná először, olyan újnak tetszik mégis 
egy-egy pillanatban! Ült és szerette és élvezte 

' a szobáját is perczekig. 
Itt most végig lehet gondolni a dolgokat za

vartalanul: hogy mi lesz ezután? «Most lehet 
hétfőt csinálni!» jutott eszébe a gyerekkori szó
lásmód, mikor egy-egy hétfőtől új rend kezdő
dött az iskolában, vagy valami megváltozást, 
jószándékot kötött ehhez. Hétfője az életnek ! 
Most minden elölről kezdődhet és hálistennek, 
még elég fiatal hozzá! 

Az utolsó napok kellemetlenségei után, kicsit 
akarva, — egészséges szándékossággal, — iga
zodott így most a lelkiállapota. Hogy: lám, 
nincs ok aggodalomra, menni fog minden ! . . . 

— Hozom a theát! — mondta a fehérblúzos 
leány és csendesen jött be a tálczával. —Agyat 
is bontok. Nem tetszenék ma ágyban meginni, 
jókor lefeküdni! Az nem árt. 

— Nem vagyok még álmos, Máris! . . . 
Miért ? 

— Hát csak! — húzta fel a vállát kicsit 
zavartan, aztán elmosolyodott felbátorodva, 
közvetlenül. — Nem is tetszik bánatos lenni! — 
állapította meg végre derülten. 

— Nem én, hallod, a világért se! — rázta 
meg Éva a fejét és visszamosolygott rá. — Add 
csak idébb ! Most meglátom, hogy tudsz lágy
tojást főzni. A szakácsné eljön még a holmi-
jáér'? 

— A kosztümje van itt még, meg egy kalap
skatulyája; holnap érteküld. 

— Nem le3z unalmas neked így magánosan? 
— Ojjé ! Annak örülök, ha nem nagyzol ne

kem senki, nem dirigál! A mennyit ezek dógoz-
nak, majd meg tetszik látni, — játszódva el
végzem helyette is. Nem lesz semmi baj! 

— Na, hisz úgy igazíljuk, hogy kevesebb le
gyen a munkád. A műterem-takarítással is 
mindjárt, meg egyébbel is. 

— Hát! Egy férfival van a legtöbb vesződ
ség egy háznál; ha a' nincs, minden köny-
nyebb. 

— Aztán májusban kisebb lakásba me
gyünk . . . ha ugyan addig itt nem hagysz 
megint. 

— Úgyis hiába vó'na! — nevetett a lány és 
vállat vont, hogy elrejtse a gyöngédséget ab
ban, a mit beszélt. —* Hat esztendeje, hogy 
felhoztak, mi voltam? Tizennégyesztendős, — 
bornyú, épen hogy nem bőgtem, — kutya se 
törődött velem többet onnanhazul. Csak átkoz
tak levélben, — jó lett vóna, ha a fizetésemet 
mind hazaküldöm nekik italra. — Itt lettem 
én nagylyány, Márisbul Mariska; jól tetszett 
okosítani; semmi keresetem nem vóna mán 
nekem Aranyoskúton, a bányászvégen, a hegybe
vájt putriba. Hát nem igaz ? Hogy meg másutt 
szolgáljak? Az utolsó két esztendőben próbál
tam azt is, — megbolondultam, felmondtam 
itt, — bennem yót a kutya, hogy mégis, pró
bálni kék ezt a Pestet e' kicsit! De egy-két hó
napra, ugy-e, visszakerültem, nem vót nyug
tom másutt? Nagyságos asszonynak se smak-
kolt azér' más szobalány; mi már megszoktuk 
egymás tempóját., Meg nagy izé az is, hogy 
egyfelé valósi az ember, egyféle a beszédje. 
Kiskoromba is mindig csak a Kosztoky kisasz-
szonykátul szerettem, ha kinyőtt ruhát hozott 
az anyám; mán örültem, ha odament mosni; 
akkor is mán oiyan tisztán tetszett a ruhát 
viselni . . . 

— Készen vagy az ágygyal? Na jól van, — 
Hucul Máris, — viheted ezt a kannát i s ; van 
itt még neked egy csészérevaló. 

—- Koszönöm! Szeretem a teját, pedig de 
főzi a véremet! Nem alszok tőle éjtszaka. 

— Na, csak vigyázz magadra ! — Hát adjon 
Isten! 

— Jól tessék aludni! 
Derülten, lassan kavargatta tovább a lan

gyosodó, aranyszínű lét. Jólesett ennek a ha
szontalannak az embersége most; mikor tán 
azt hitte a csacsi lyány, hogy o elhagyatott, 
szomorú és szüksége van rá. És inkább ma
rad nála mindenesnek, mint máshol szobalány 
legyen. Hm ! Biztosan tudta pedig, hogy e té
len volt úgy néha, hogy a műterem ajtaja. 
nyitva'maradt éjjelre — Guido mindig külön, 
odafenn aludt, — és egyszer csak nyikorgott a 
kis rossz vas csigalépcső mezitlábos léptek 
alatt . . . és Hucul Máris új blúzt, filez kala
pot, egyszer bársonymuffot vásárolt a rákövet
kező napokon . . . 0 neki már nem igen volt 
joga utóbbi időben számonkérni, vagy észre
venni is az ilyet; rég nem vállalta vállalni-
valóit e nyűgös kapcsolatban. De most mi
lyen hévvel az ő pártján van a bolondos! Asz-
szony-szolidaritás ez? Van ilyesmi, és ép egy 
ilyen szegény hisztériásban, a ki néha magán
kívül, dühöngve felesel és átkozódik, ha fel
gyűl benne a (irossz», hogy hetek múlva aláza
tos kutya-simulással, megbánóan kérezkedjék 
vissza megint? Cteléilhűség, — lehet ez? Nem 
csak a felülhelyezettek önáltatása, hogy takar
ják vele, mennyire kiszolgáltatottak? . . . Váj
jon úgy érzik ezek a leányok, a hogy mi el
képzeljük, milyen nehéz sor lehet mások alá, 
testi szolgálatra rendelve lenni? S kivált asz-
szonynak másik asszonynyal szemben! Mit 
érezhet iránta valóságban az, a ki picziny 
kora óta az ő testéről való ócskát viselte? . . . 
De lám, most örvend ő is szegény, hogy nem 
<inagyzob fölötte semmiféle szakácsné; a kony
hán, cselédszobában úr lehet egyedül. Halk 
edényzörgés; a csendes, elégedett danolása be-
révlik a falakon át. 

üElment a tyúk vándorolni, 
Nem gyön haza többet tojni. . .» 

. . . Lám, otthoni, aranyoskúti nóta! részeg 
bús bányászlegények dünnyögik hazamenet a-
szűk kis hegyi utczákon; késő este a szőlők 
alatt . . . valami csigázott, siralmas komikum, 
akasztófahumor van az együgyű dallamában. 
Oh . . . szegény anyu! Igen, ő czitálta ezt ön
magára egyszer, mikor néhány évvel ezelőtt 
öreg fővel, ügyetlenül, szétprédálódva, sértő
dötten egy tízesztendős sérelem miatt, — s oly 
alkalomszerűtlenül, a hogy mindent az életé
ben csinált, — felkerekedett egyszer csak ő is 
Aranyoskútról. Oithagyta apát, a házát, vá
rosát, a jó ismerősöket, a kik szívesen sajnál-
gatták kívülről «azt az áldott jó, istenes asz-
szonyt»; és feljött ide új életbe, hozzá s a vejé
hez, tovább nyűglődni, még jobban fázni és-
kedvére mártirkodni tovább a hátralévő kis-
idején. «Elment a tyúk vándorolni. . . Bátyút 
kötött a hátára; úgy ment ki a nagyvilágba!» 
Szegénykének ez a mondás volt tán élete egyet
len ön-iróniája, s az egyetlen jó ötlete i s | 
Mennyit elégedetlenkedett itt velük, a vejévelr 
a gyereknevelésükkel; hogy járta itt is a temp
lomot, imádkozott éjfélig a térdeplőn és égette^ 
a szentelt gyertyát odafenn a piczi tetőszobájá
ban. Milyen beteges kedvvel játszta most már 
náluk az üldözöttet, —, kivált utolja felé sze
gényke, — sirt, jókodott, panaszkodott rájuk 
ismerőknek, a cselédeknek . . . De szépen, eny
hültén hunyt el. Megáldott mindenkit, gyónt 
és magához vette az urat. Igazán. . . hogy meg
változott a halála előtti napokon! Szinte meg
nőtt, fölébük került; szelid lett és komoly, 
számbavehető! . . . Ej, de hisz a halál ideje 
még messze-messze van . . . és ő nem ezekre 
akart most gondolni! 

Mért kell mégis visszafelé kalandoznia, a he
lyett, hogy a holnappal jönne tisztába? Valami 
kapcsolatot keres a múlttal, a mihez úgy térne 
meg, hogy csak átmeneti állomásnak, veszteg-
lésnek érezze ezt az elpazaredtf hat esztendőt? 

Visszatámaszkodni a régi magához, 
talajhoz, a honnét nőtt, szálakkal, 
törvényekkel, a mik kötnek és biz
tosságot adnak, hazaüzenni vala
hogyan legalább; most, a mikor az 
életútja t é rü l ! . . . Családiság! Igen, 
ha úgy lett volna neki is, mint a 
legtöbb embernek az élet első ide
jén ! Nem volt; de vájjon biztosan 
boldogtalanabb azért másoknál vagy 
kevesebbet ér ? 

A ((szülői ház»; igen, valami 
örökké nagyon laza, külsőleg ösz-
szetartott és véletlenszerű volt ná
luk ez: néhány ember egyfedél 
alatt élése. A «család* soha nem 
eszmény, mindig züllő, komolyan 
se vett, inkább kicsúfolt állapot. 
Hogy ő első, ösztönös gyerek-szé-
gyellősségével borzadt már minden
től, a mi érzelgés, szóvaljókodás, 
kifejezett gyengédség ; szegény ma
ma volt az oka ennek, vagy in
kább, a hogy véle apa ellentétbe 
helyezkedett. Mert az apja tetszett 
neki. A «Csúfondáros fiskális», a 
hogy nevezték, a sok furcsasága, 
egész hanyag mivolta, mértéktelen 
gőgje; éles, ferdítő - tükör ember
látása, maró elmésségei; és józan 
kedvessége is, rejtőzködő, szemér
mes jósága, a mire ő büszke volt, 
hogy kiórzi. Mert hallhatta, hogy 
áldják és dicsérik néha jártába
keltébe holmi idegen, szegény ör
dögök, pörös kárvallottak, a kiknek 
ingyen védte az igazát, gyümölcs
kofák kézcsókra szaladnak, ha vé
gig megy a sátrak során a piaezon. 
De hamarosan zavarba jött vele 
mind, mert őket is kicsúfolta, meg
bántotta; röstellte a népszerűséget. 
Éva sem emlékezett, hogy elutazá
son kívül valaha is megcsókolták volna egy
mást; de azért az ő értő és összetartó czin-
kosbarátságuk emléke minden, a mi kedves 
az élete első húsz esztendejéből. 

írnia kellene neki ma, most este. Kimerítőn, 
bizalmasan közölni mindent magáról, a dol
gairól, ezt a házasságot is lefesteni Guido Lus-
sinival, a kit apa különben sohase kedvelt. 
Előkeresni mindjárt egy levélpapirost és fel
írni: «Kedves jó apám!» . . . De milyen régen 
írtak ők már egymásnak; és akkor is csak rö
vid, felületes értesítéseket a hogylétükről, a 
gyerekek születéséről, néhány születésnapi gra-
tulácziót, az anya halálát. «Kedves jó apám!» 
Soha élőszóval így nem mondta neki és nem 
is tudná; kezdettől fogva magázták egymást 
kölcsönösen. 

Most felrévlett előtte a régi, családi asztal, 
az ebédelés ideje, a mikor egy félórára mind 
együvé kerültek. Anyu ölében összerakott, pár
nás kezeivel, szorosra húzott ajkaival, begyesen, 
kövérkén és szenvedőn ült az asztalfőn; mel
lette Lulu, a felnőtt leánya közönyös, fiatal 
arczával, jól szabott, finom ruhájával elegáns 
alakján. Éva iejebb ült, Ferkó mellett, a kinek 
felkötötte az asztalkendőjét és ranezbaszedte 
félhalkan, ha disznókodva evett. És látta apát 
gyűrött kabátban, jó étvágyával és örökös, kö
tekedő mosolyával, a hogy önti és folytatja 
apró, csipős élezeit; mamura legkivált, de nem 
kímélve egyiküket sem, csudálatoskép C6ak őt, 
a kisleányt. A szenteket sem kímélte, a nő
neműeket különösen, — Évára kacsintott köz
ben egyetértőn, bizalmaskodva — és kevéssé
burkolt trivialitásokat mondott a krisztuséhes, 
csókolhatnám-szűzekre; a házasságban tiszta 
életet élt szent nők legintimebb szokásait fir
tatta és kikezdte a «Mutter Gottes»-t is, a ki
nek a képe kis ezüstmedallionon, az egyesület 
kék szalagján ott lógott a mamu nyakában 
lőcsei zárdanövendék kora óta. «Héj, akkor 
vóna az is asszony a talpán, ha kerítni tudna 
hamarosan ennek a mi nagylányunknak valami 
jó pénzeszsák-férjet, hogy ne járná a bálokat 
hiába. Deisz akkor még ón se sajnálnék a vén 
zsidónéjátul néhány rőf selyemviganót az oltár-
jára. Mit szól rá, Éva, hány pakli miligyertyát 
ígérjünk ?» És ő visszamosolygott rá lopva egy 
fólpillanatra, bár látta, hogy Lulut is igazán 
bántja az apa modora; ő akkor volt tizennyolez 
éves és tán elábrándozni szeretett volna inkább, 
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vagy finomabb, előkelőbb érintkezésre vágyott; 
hisz apát igazán nem akárki tudja bevenni, ezt 
Éva is elösmerte. 

Úgy tízesztendősnek látja magát akkoriban 
és leginkább csinos, derékhozszabott szürke 
posztó iskolaruhában, — így emlékszik, -— hó
fehér hímzett gallérkával, a mit naponta fris
sen cserélhetett. Nem ösztönözték ebben, de 
nem is akadályozták. «Ez se' lesz csinos, ez a 
második lányod, legfeljebb a szőke haja fog 
majd érni va lami t !* . . . Ezt még régebben, 
egész kicsi korában mondta egyszer mamunak 
a testvérnénje, Neszti néni, a ki mindig ilyen 
((őszintéi) volt; késő este érkezett hozzájuk egy
szer Kassáról és az ágyban vizsgálgatta a gye
rekeket. Azt hitték, ő alszik és hangosan be
széltek, pedig csak tette magát és mikor ki
mentek és vacsoráztak, fojtottan és nagyon 
keservesen sirt soká és életében sem szenved
hette soha Neszti nénit. — Mert nem is volt 
igaza! — Nem lett csúnya bizony és egyre 
kevésbbé, szép nagy, szürke szemével, tiszta 
arczbőrével, okos szájával; az alakja is egyre 
igérőbben fejlődött s ő érezte ezt a nagydiákok 
viselkedésén, a kik ott ólálkodtak a felsőbb
leányiskola körül és félénk, ügyetlen kamasz-
hódolatukkal kitüntették a tánezórákon. És a 
hogy nőtt, a hogy egyre felsőbb osztályokba 
járt, évről-évre nyugodtabb önzéssel tudott ez
zel — a külsejével, ruházatával törődni, — a 
sokféle házi zsémbelődés, panasz, egyre komo
lyodó bajok és jelenetek közepett részvétlenül 
járni a friss nyakfodrai ügyében; új, elegáns 
czipőt rendelni és masamódhoz menni idény 
elején. Észrevette, hogy ha szerénykednék, nyu
godtan hagynák Hamupipőkének; így sommá
san a többivel mindent kifizet apa mégis és 
takarékos lenni úgyis hiába próbálna valaki 
ebben a házban, a milyen gyeplőtelen, szeszé
lyes, bolond gazdálkodás folyik itt; a milyen 
élhetetlen pocsékolást tesz mamu alamizsnál
kodás czímén például. Tizenhárom esztendős 
korában már szinte függetlenül járt-kelt itt
hon ; tanult, mert ez legtöbbször mulattatta, — 
bár senki meg nem dicsérte a kitűnő bizonyít
ványokért, — fogadta, sőt intézte, szította a 
táncziskolai hevüléseket nyugodtan és tudato
san örvendve vagy mulatva rajtok. És egészen 
maga kezelte, mosta és gondozta a hosszú, 
gyönyörű haját; maga fésülte a legdivatosabb, 
nagylányos frizurákba. 

Lulu bálozott akkor még mindig, 
anyu vele foglalkozott; különben is 
jobban szerette. Nem volt szép 
leány, de kellemes, jó tánezos, hi
bátlan növésű. Társaságban eleven
nek tartották, emberekkel bánni tu
dónak; mondták, hogy gőgös kicsit 
és ez előnyére vált. Otthon inkább 
hallgatag volt és láthatóan rosszul 
érezte magát; bár nyíltan nem fog
lalt pártállást egyik szülője ellen 
sem, hanem kicsit finomkodón szen
vedett a perlekedésüktől, mégis a 
három gyerek közt ő húzott legjob
ban anyuhoz; a legtemperamentu-
mosabb is ő volt aránylag. Apa ért
hetetlen okból sokat csúfolta őt is, 
s az udvarlóit; egy bizonyos Je
szenszky Kálmán nevű szolgabírót 
egyidőtajt; ráfogta, hogy kapezát 
visel a báli lakkezipőben ós lótrágya 
van a körme alatt. Szegény Luluka ! 
Jobb lett volna, ha illendően férj
hezmegy az első egy-két farsang
ján ; még akkor lehetett volna, elég 
kapós lány is volt pedig; de az 
ilyesmi véletleneken múlik. Váloga
tott egy kicsit; ő benne még na
gyon benne volt, hogy (lalsómersei 
és végrosztokai Bosztokyi), meg effé
lék; vagy az a bizonyos Jeszenszky 
Kálmán, hogy épen az nem kérte. 
Bajos dolog is egy elvárosiasodott, 
kis hozományú fiskáliskisasszony-
nyal, ha még ilyes igényei is van
nak, gentryt akarna mindenáron. 
Aranyoskút nem volt megyeszék
hely, sem vasúti csomópont, sem 
pénzügyigazgatóság; kevés ilyen he
lyen a házasulandó. Egyszer egy 
fiatal bányamérnök merészkedett; 
no, ontotta apa akkor élezeit a 
kákabélű németre, a penészes föld

fúróra, a pápaszemes vaksi vakondokra, a 
ki az iskolájából hozott (iburschenlied»-ekre 
akarta megtanítani az itteni czigányt. Külön
ben ezt Lulu is épen eléggé lenézte a maga 
részéről. 

Pedig otthon egyre rosszabbodott a levegő a 
nagylánykodás, férjhezmenés szempontjából is. 
Ha hozzájuk jött látogatóba fiatalember, éreznie 
kellett e hidegítő, ellenséges, illuzió-verő fuval-
makat, mik ép tűzhelyrakásra csábítnak leg-
kevésbbé. Kevesen szokták meg az apa vá-
lasztóviz-modorát. A szomszédjáról, atyjafiáról 
kitalált élezeket mindenki megbocsátotta még 
a kaczagásért; de aztán megtudta, hogy maga 
sem kivétel és megbántódott, mert: «Ha még 
olyan találó volna ez is, mint a többi!» Sze
gény mamu, ő meg egyébről sem tudott be
szélni akkor már, — még a lányok gavallérjai
val sem, — mint «Pemeté»-ről s hogy milyen 
szenvedései, milyen sorsa van e «gyalázatos» 
miatt. Sötét, vagy fájdalmas czélzásokkal foly
ton erre utalt — ha szerelemről vagy ilyesmi
ről volt szó, — és a szeme rögtön teli lett 
könnye], mihelyt sajnálni kezdték. A kisebbik 
leány kamaszos, türelmetlen gőgjében helyette 
szégyellte magát és néha perczekig tartó, forró 
gyűlöletroham hullámzott át rajta — mamu 
ellen; mert akaratlan, mégis csak vállalta őt. 

Pemetének épen ő, Éva keresztelte el azt a 
Hankó Linát és néha csúfolta, nevette mamu 
előtt. Gondolkozás nélkül jutott eszébe a poros-
szinű, asszú, szürkés, kellemes fűvirág, mikor 
ezt a kis iparoslányt egyszer jól megnézte ma
gának a vasárnapi misén. Igénytelen, pisze, 
himlőhelyes jószág volt, de tudja Isten, nem 
rokonszenvtelen. «Lehet, hogy jószagú!» ka-
ezagtatta volna az anyját hazamenet, de befelé 
jóindulatúan vállat vont. A tárnafelvigyázó 
lánya visszanézett volt rá a templomban, ke
rek, meleg szemeivel; szerény és naiv megha
tottsággal, bocsánatkérőn; de valami komoly, 
egyszerű kis asszonyi biztossággal is, magára
büszkén, hogy így állni merheti a Bosztoky 
ügyvéd úr leánya tekintetét. És azóta már né
hányszor váltottak ezek ilyen pillantást. «Gusz
tus dolga, Istenem !» mosolygott Éva. 

«Tegyen úgy, mintha nem tudná! Ne járas
son örökké utánuk! Minek hallgat minden 
kofára!» mondta meg végre anyunak egyszer; 
de Lulu ráförmedt és összeszidta. 

(Folytatása következik.) 
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Most második éve, körülbelül a Faun sikere 
óta, a mi színpadjainkra tömegesen özönlenek 
be az angol darabok. Azelőtt csak elvétve kap
tunk egy kis ízelítőt azokból a színpadi mű
vekből, melyek London közönségét mulattat
ják, Amerikából meg nagyritkán ha kaptunk 
egy-egy látványos vagy szenzácziós szindarab-
félót, ma meg minden színpadunkon állandóan 
szerepel egy-két angol szerző. Olyasforma ez, 
mint egy-két évvel ezelőtt a magyar írók tér
foglalása volt a német színházakban: egy si
került darab megnyitotta az utat a többinek, 
egész csapatnak. S a hasonlóság még tovább 
is megy: olyasformán nézünk mi is az angol 
darabokra, mint a német kritika a miéinkre. 
A közönség mulattatására jók, ügyes színpadi 
munkák s az irodalom nem kap tőlük sem
mit, vagy majdnem semmit. Ez a mi állás
pontunk jogosultabb, mint a németeké: mert 
míg a külföldre került magyar darabok között 
volt legalább néhány irodalmi szempontból is 
helytálló munka, az angol darabok közt, melye
ket sorra mutatnak be nálunk, — Shaw műveit 
kivéve, melyek egész más szempont alá tartoz
nak — nem lehet ezt egyről sem elmondani. 

A legjelentéktelenebb, legüresebb és színpadi 
hatásra is legalantasabb angol darabot mégis 
a Nemzeti Színháznak sikerült előadatni. Nyil
ván az vonta a színház figyelmét Az igazgató 
úr-ra, hogy társszerzője ugyanaz a Knoblauch, 
a ki a Faun-t irta, de a varázserejűnek tartott 
név ezúttal hasztalannak bizonyult, a darab 
sem a közönségnek nem kell, sem a kritiká
nak. Nemcsak üres, mindennemű érdemleges 
tartalom nélküli, hanem még nem is mulat
ságos, sőt sok helyütt kellemetlen és szinte 
kínos benyomást tesz. Fölösleges is volna bő
vebben foglalkozni vele, hiszen ki tudja, játsz-
szák-e még azután, hogy e sorok megjelennek. 
Előadása sem ad különös figyelemreméltót : 
Gál, Csillag Teréz, egy epizód-szerepben 
Barthos s a többiek is tőlük telhetőleg küz
denek a szerepükből kiáradó unalom ellen. 

Jobban járt új angol, jobban mondva ame
rikai darabjával a Magyar Szinház. Az 555-ös 
rendőr sem valami magasrendű dolog, egy
szerű bohózat, a mely lehetetlen, furcsa, de 
nevettető helyzetek összebogozásával jó kedv
ben tud tartani vagy harmadfél órán át. Be
törő história, abból a fajtából, melyet a mozgó
fénykép tett újra divatossá s a moziban ki
próbált eszközökkel is dolgozik. Akárhány 
jelenete van, a melyekben teljesen mellékes a 
szó, sőt alig is van szó: a mozgás, a mimika, 
az emberek ide-oda szaladgálása adja a jele
netet, akárcsak a vásznon. Már többször figyel
meztettünk rá, hogy a szinház mindinkább 
azzal igyekszik kivédeni a mozgófénykép kon-
kurrencziáját, hogy egyes hatásosnak bizo
nyult fogásait magába olvasztja, a mint hogy 
épen a szinház az, a mely magába szeret ol
vasztani mindent, a mi valahol hatásosnak bizo
nyult ; ez a megfigyelésünk seholsem talál tolyan 
eklatáns bizonyítást, mint Az 555-ös rendőr
ben. A darabot afféle rohamos, ellenállhatat
lan mozistilusban is játszszák, még pedig iga
zán j ó l : Törzs, az unatkozó milliomos, a ki
nek az értékes képeit akarja ellopni az isme
retlen betörő s egyúttal az ő neve alatt akar 
elszöktetni egy szép fiatal leányt, Csörlős, a 
betörő, a ki*ügyesen csapja be a rendőröket 
s jól felhasználja a megugrásra azt, hogy a 
milliomos szerelmes az elszöktetendő fiatal 
lányba s mindenáron védeni akarja a nyilvá
nos botránytól, Z. Molnár, a milliomos ba
rátja, Körmendi, az együgyű rendőr s a töb
biek is. A közönség jól mulat a sok mókán, 
örül, hogy végre kap egy mókás bohózatot a 
franczia bohózatok únt pikantériái nélkül és 
jó étvágygyal vacsorázik előadás után. 

Míg a másik két szinház ily jelentéktelen-
ségekkel bajlódik, a Vígszínház egy szokatlan 
színházi és irodalmi siker színhelye. Heltai 
Jenő után most Bródy Sándor találta meg 

ezen a szerencsés színpadon élete legnagyobb 
és legzajosabb sikerét. Új darabja, a Timár 
Liza tagadhatatlanul legérettebb, legteljesebb, 
s egyéniségét mindenféle sajátságaiban legjob
ban feltüntető színműve. 

A közönség rendkívüli érdeklődéssel fogadja, 
különösen a nők lelkesednek érte. Ezt meg 
lehet érteni. A darab már anyagának termé
szeténél és tömegénél fogva is erősen táplálja 
a budapesti emberek specziális érdeklődését. 
Egy milliomos család dolgai szerepelnek benne 
s mi iránt érdeklődjék a Vigszinház közön
sége jobban, mint a saját külön milliomosai
nak családi ügyei iránt ? Ha már nem igen 
van alkalma beléjük látni a valóságban, hát 
annál szivesebben látja őket a színpadon. Két 
nagyszerű interieurt lát az első két felvonás
ban, olyat, a milyen pompát csak a budapesti 
fantázia el tud képzelni s utána kellemes el
lentétül egy szegény katonatiszt kopottas hó
napos szobáját. Szerfölött érdekes dolgokról 
hall beszélgetni: roppant üzletekről, egy mil
liomos leány extravagancziáiról, rejtelmes fő-
herczegről, a ki a gazdag zsidóasszonynak 
udvarolt, stb. Látja a hősnőt pazar toalettek
ben, elegáns lovagló ruhában, egyszerű feketé
ben. Lát egy évekig néma, félreértett, de a 
végén mégis kicsattanó és boldogságra vivő 
szerelmet, lát egy halálrakészülődést, melyről 
előre tudni, hogy nem lesz belőle halál, egy 
jellemzően lipótvárosi családi tanácskozást és 
még egy sereg érdekes dolgot. Minden jelenet 
új érdekességet ad s az egyre-másra halmozódó 
érdekességek igen ügyesen vannak elosztva: 
nem bántják, hanem emelik egymás hatását. 
S különösen a budapestiek ínyére való a darab 
egész tónusa: az érzelmesség, mulatságos ala
kokkal és jelenetekkel enyhítve s egy kis 
diszkrét aktuális ízzel leöntve. Mindez pedig — 
s ez a darab tulajdonképeni értéke — ügye
sen, helylyel-közzel raffináltan van csinálva, 
egyáltalán nem konvenczionális, sőt néha me
rész technikával és bizonyos szinte naiv jó
hiszeműséggel. Mindig érezzük, hogy az iró 
hisz alakjaiban, bizonyos közösséget érez ve
lük, érdekli és izgatja a sorsuk őt magát is,, 
szereti őket. Különösen főalakját, Timár Lizát. 
Ez megnyer még minket, szkeptikusabbakat 
is, szívesen megyünk vele oda is, a hova nem 
tudjuk hittel kisérni. 

Mert hivő képességünktől kissé sokat kivan. 
a szerző. Leginkább azért, mert azt a környe
zetet és azokat az alakokat, a melyeket szín
padra visz, maga is kissé kívülről nézi, inkább 
elképzelés, mint pozitív ismeret alapján. A mi 
épen tipikus bennük, a mi általánosítható, a 
minek tehát leginkább a valóságban kellene 
gyökerezni, abban van a legtöbb önkényesség. 
A parvenü milliomos beszédét, mozgását, gon
dolkodását, azt az ezer apróságot, a mi egy 
osztályt egységessé, bizonyos vonásaiban egyén-
ről-egyénre egyformává tesz, s a mit a meg
figyelés öntudatlanul rögzít meg s csak a ki
fejezésben tesz öntudatossá — ezt a szerző 
vagy ismert sablonok szerint csinálja, vagy 
pedig merőben képzeletből. Egyes szavai és 
mozdulatai mégis megvilágító erejűek: itt az 
intuitió még a megfigyelést is pótolni tudta. 
A mit például arról mond, hogy az üzletből 
mértéktelenül felgazdagodottak ivadékait az 
teszi boldogtalanná, nyugtalanságukban vég
letessé, hogy nincs merrefelé fejlődniök, a pol
gári osztályból kiemelkedetteknek érzik ma
gukat, az igazi főurak közé nem tudnak be
jutni, — abban meggyőző módon benne van 
egy bár nem számos, de a társadalmi életben 
jelentős és főképen nagyon szem előtt lévő 
osztály helyzetének képe. 

Ezt a gondolatot jeleníti meg Bródy darab
jának hősnője, Tímár Liza. Nemes, nagylelkű, 
tiszta életre született, eszes és bátor leány, a 
ki kevésbbé fényes anyagi körülmények közt 
boldog harmóniában élhetne önmagával és a 
világgal. De a monarchia leggazdagabb ga

bonakereskedőjének a leánya, apja hallatlanul 
elkényeztette, minden kívánsága teljesült, úgy 
bántak vele, mint egy felsőbb lénynyel. Fel
sőbb lénynek is érzi magát, valami finomabb
nak, előkelőbbnek s szégyenli parvenü szár
mazását, fölényesen néz szüleire, a kik bizony 
sokat megtartottak szegényes fiatalkoruk kö-
zönségességóből. Egyetlen kívánsága nem tel
jesülhet : a kékvérűség, az ősi családfa után 
való vágy, annál jobban eped tehát az elérhe
tetlenért. A parvenűk gyermekeinek sznobiz
musa, előkelőségre, mágnásságra yaló Vágya 
az elérhetetlenség révén valóságos hóborttá 
válik benne. Ebben az állapotában hallgatja 
meg hígvelejű anyja ostoba henezegését va
lami főherczegről, a ki talán az ő igazi apja. 
Készpénznek veszi ezt a beszédet és eltelik a 
képzelt királyi vér gőgjével s máris szárma
zása jogairól ábrándozik, a melyeket ki akar 
vívni. Ehhez kell neki egy született kékvérű: 
férj s kezét nyújtja egy züllésnek indult, el
adósodott katonatisztnek, a kinek egyedüli 
érdeme, hogy ősrégi családfájú gróf. Megta
gadja, elkeseredésbe dönti — nem a férfiért, 
hanem képzelt rangjáért — apját, nekiindul 
a romlásnak. Ez a leány erősen hisztériás, 
nem tudja, mit csinál s veszedelmesen ellen
szenvessé válnék a legkényesebb ponton, ha 
a szerző nagy ügyességgel meg nem győzne 
arról, hogy alapjában véve nemeslelkű, finom 
*s büszke teremtés különös eltévelyedéséről 
van szó. Csak ki kell józanítani és magához 
tér. Ez a kijózanítás a harmadik felvonás: 
Timár Liza megtudja, hogy vőlegényének agyon 
íkell magát lőnie, mert sikkasztott az ezred 
pénzéből s nem tudja a sikkasztott pénzt -
visszatéríteni, megtudja anyjától, hogy az a • 
mese a főherczegről képtelen, együgyű mese 
volt. Összedől egész képzelt világa s alája akar 
temetkezni maga i s : együtt akar meghalni 
vőlegényével. Az utolsó pillanatban jön aztán 
m derék, okos, hallgatagon szerelmes háziorvos,, 
pénzt ad a katonának s fölébreszti a leány- • 
ban azt a régi, soha el nem tűnt, csak a hisz^ 
térikus rangkórság alá temetett szerelmet, a 
melyet ő iránta érzett. A szerelem aztán min
dent jóra fordít. 

Ezekből is kiérezhetni, hogy Timár Liza 
alakja tele van irói túlzással ós egészében ön
kényesen van kigondolva, organikusan össze 
nem olvadó részletekből összeróva. Mégis mind
untalan megfog és végig hatalmában tart, mert 
a darabnak ellenállhatatlanul erős lendülete 
van, a jelenetek mint valami sodró folyam ra
gadnak magukkal s az iró minden jelenetében 
talál meggyőző erejű szavakat. Innen van szo
katlan szuggesztív hatása. Bródy a legegyenet-
lenebb, legtöbb ellenmondásból összerakott 
iró; kemény realizmus, fellengző romantika, 
finom elmésség, nyers szatíra, könnyfacsaró 
szentimentalizmus, geniális lobbanások, köz
napi olcsóságok váltakoznak benne, akár ma
gában az életben, nyersen, szervetlenül, de 
mindig érdekesen és izgatóan. Darabjában egé
szen benne van s ez a legfőbb hatása. 

Másik legfőbb hatása a fényes játék, melyet 
a színészek produkálnak. Elsősorban Hegedűs 
játéka, a ki talán sohasem mutatta oly telje
sen rendkívüli színészi képességeit. Némely 
jelenetében, különösen pedig a második fel
vonás végső jelenetében egyenesen grandiózus: 
az apai fájdalmat a sziv gyökeréig markoló 
erővel szólaltatja meg. Egyike ez a legtelje
sebb sikerű színészi alakításoknak, a miket 
valaha láttunk. Varsányi Irén is az ő rend
kívül intelligens és fölényesen finom lényével 
fogta össze Timár Liza komplex alakjának 
minduntalan széjjelfutó szálait. Ezt a két szí
nészt együtt látni, ebben a darabban, első
rendű színházi gyönyörűség. Fenyvesi és Tanay 
is kitűnően megállják helyüket; amaz szerepé
nek alapjában papiros voltát tudja letompítani, 
emez a kissé olcsó karrikaturát teszi vonalai
ban frissebbé és igazabbá. Schöpflin Aladár. 
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FRÉDÉRIC MISTRAL. 
1830-1914 

A költőknek rendszerint szerencséjük az, ha 
valamely nagy nemzethez tartozhatnak, vala
mely hatalmas irodalom alkatrészévé válhatnak. 
Olyasóik száma nagyobb, a hír hamarabb 
szárnyára emeli őket s minden tényező, mely 
hazájuk nagyságát hirdeti, az ő dicsőségük 
öregbítéséhez is hozzájárul. A kicsiny irodal
mak szemmel látható hátrányban vannak velük 
szemben, sokkal nagyobb erőfeszítésekre van 
szükségük, hogy elismertessenek s csak a ma
guk körében már teljesen elismert nagyságok 
pályázhatnak a külső dicsőségre, a mikor si
kerük biztosítékai gyakran már elvesztek, Mis-

tral költői szerencséje kivétel ezen általános tör
vény alól, mert a provencal nyelv legnagyobb 
költője, ha történetesen francziának születik, 
nehezebben érhette volna el a világhír ama ma
gas polczát, melyet most bekövetkezett haláláig 
már félszázadnál hosszabb idő óta elfoglalt. 
A minden nemzet kebelében annyira megbe
csült lokális költők egyik legnagyobbja ő, kik
nek sikerében talán a legnyomósabb mozzanat 
az a rokonszenv, mely szűkebb hazájuk népe, 
nyelve, szokásai iránt az egész országban meg
nyilvánul. Mistral Provence szülötte, azé az 
országrészé, melynek enyhe hajlású dombjai 
már a középkor troubadourjainak szerelmi epe-
kedéseit hallották s a melynek népe mai na-
piglan meg tudta tartani nyelvben és szokásban 
teljes különállását. Nyelve a latinból fejlődött, 
csakúgy mint, az olasz, a spanyol vagy a 
franczia, egészen önállóan, illetőleg csekély 
franczia behatással. Különálló irodalmában sem 
szűnt meg a folytonosság. 

Ezt az irodalmat, melyet a múlt század kö
zepéig a Bhőne partjain túl legfölebb a tu
dósok ismertek, emelte Mistralt arra a magas
latra^ hogy nem képzelhető művelt franczia, 
ki Mireille költőjét ne ismerte volna. Főműve 
ez a verses költői elbeszélés, de egyszersmind 
az egyetlen is, mely szélesebb körökben ol
vasókra talált. Szentimentális falusi szerelmi 
história, mely bárhol és bármikor történhetett 
volna s melyben épen csak a milieu rajza 
ad specziális reliefet az alakoknak és történet
nek. A mű igazi, költői szépségei bizonyosan 
csak az eredetiben élvezhetők a maguk egészé
ben. Mistralt sohasem érezzük kortársunknak 
Mireille olvasása közben; mint egy távoli Ho-
meros, lebeg valahol messze ködös alakja. 

Pedig ő is tett-vett, élt, még pedig hosszú 
és boldog életet. A kis Maillaneban élt és halt 
meg, ugyanabban a házban, melyben 84 évvel 
ezelőtt megszületett. Hosszú időre sohasem 
hagyta el szülőföldjét s minden gondolata 
csak az övé volt Provence népe atyjának te
kintette, ügyes-bajos dolgaikban tanácsért hozzá 
jártak s ő személyesen ismerte e néhány megye 
csaknem minden lakosát. Ő teremtette meg a 
provencei irodalmi emberek egyesületét, a fé-
Hbrige-t mely régi provencal ünnepek felele-

MISTRAL SÍREMLÉKE MAILLANEBAN, MELYET MÉG 
ÉLETÉBEN ÉPÍTTETETT MAGÁNAK. 

venítóse útján az idegenek nagy tömegét is 
odavonzotta a római romok köré épült csen
des Arlesba. Mistral szeretett énekeltetni ma
gának régi provencal dalokat s művei nem 
is mutatnak fel más hatást, mint olyat, mely 
Provence bájos vidékéről ered. Minden idegen 
hatástól menten, a modern kor csodájaként 
áll előttünk a maga szüzességében Mistral 
költészete. 

A világhír is öt kereste fel falujában, nem 
ő járt utána. A franczia Akadémia jelölni akarta 
tagjai sorába, de Mistral nem volt hajlandó 
a kötelező látogatásokra. A Nobel-díj azután 
mégis csak el tudta érni őt s így hivatalos 
elismerést nyert a maillane-i paraszt, ki csak 
provencal költő akart lenni. k. gy. 

Kaálí Nagy Adorján eredeti fölvétele. 
A VELENCZEI HAJÓSZERENCSÉTLENSÉG ÁLDOZATAINAK TEMETÉSE. — A halottakat kisérő gondolák, köztükk a régi dogék bárkája a Canale Grandén. 
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AZ ASSZONY. 
Elbeszélés. - Irta SZEMEKÉ GYÖRGY. 

Az orvostanár meghagyta inasának, hogy 
több beteget ne eresszen be hozzá. Elterpesz
kedett egy bőrzsöUében, nem mintha fáradt 
lett volna, (ő sohasem fáradt el), hanem mert 
dolgozni akart. Új ismeretelemek forrtak-erjed
tek hatalmas agyában s addig nem nyúlt a 
tollhoz, valameddig elméje kohója vélelmei 
é rczébő lk i nem választotta a fémet: a pozití
vumot, így félig fekve alkotta meg elméleteit. 
Szinte kivonta lelki világából az anyagit, hogy 
elmélyítő elemzéseibe érzékei se szólhassanak 
bele. 

Jó negyedóráig elmélkedett Kendeky profesz-
szor így székében elterülve, mozdulatlanul, mi
dőn nyilt az ajtó s egy negédes karcsú nőalak 
lebbent a rendelőszobába. Arczán rózsát ho
zott magával, hajában üde illatot. A félhomá
lyos szoba egyszeribe megtelt hódítóan köve
telő asszonyiságával. 

— Eendeky ! . . . Doktor ! . . . Dénes ! . . . D in i ! 
A tanár nem hallotta, nem érezte. A tudo

mány nirvánáhjában lebegett ég és föld között. 
Az asszony toppantott a lábával, majd a 

lethargiás férfi vállára tette keskeny keztyüs 
kezét. Megrázta az ébrenalvó embert. 

— Eszméljen már, maga csudabogár! 
A doktor megrázkódott, összeszedte magát, 

mint a ki irdatlan magasságból feneketlen mély
ségbe zuhan. 
- — Adta-teremtette, mit háborgatnak most 

engemet ! 
Az asszony elnevette magát. 
— É n vagyok, Eendeky, én. 
— Hát ha maga is, —• morczoskodott a pro

fesszor, de a másik pil lanatban már ő is mo
solygott. — Maga egy rossz gyerek báróné, a 
kire mégse lehet haragudni, maga engem két-, 
ségbeejt. 

A szép asszony megsimította az ötven éves 
daliás férfi Összekuszált haját. 

— Milyen boglyos már meg in t ; tépi maga 
a haját, mikor gondolkozik?! 

— Nem tépem. Mit akar? 
— Beteg vagyok. Az orvosomhoz jöttem. 
— Beteg a manó. Különben is vége a ren

delő órának. Elcsapom Jánost, ha még egy
szer beereszti időn kivül. 

— Papperlepapp. Fontos beszédem van ma
gával 

— Az nem lehet fontos, a mi magától te
lik, maga egy könnyű nő, olyan mint a 
hat tyúpihe. 

Nem haragudott a professzor, inkább csak 
ingerkedett. Az asszony sem vette komolyan 
a férfi szavát, nevetve bosszankodott. 

— Maga egy rossz családból való nevelet
len medve, no de mindjárt megtánczoltatom. 

— Halljuk hát, mi baja van velem? 
A báróné ledobta magát egy kerevetre s 

homlokára tolta fátyolát. 
— Meg fogom pumpolni, — érvágást je 

lezve a kezével. 
A professzor nagyot nézett. 
— Hűha , ez aggasztóan gyanús ! 
— Mi a gyanús? 
— Hogy maga jótékony dáma lett. 
— Nem lettem jótékony, feminista l e t tem: 

szuffragiste. 
A tanár elkezdett nevetni, frissen, mint a 

gyermek, a kit csiklandoznak. 
— Feminis ta? Maga? Hát már lemondott 

a férfiakról ? Hahaha . . . 
Az asszonyt bosszantotta a férfi derültsége. 
— Mit nevet olyan idét lenül? 
— Azt — válaszolta a férfi, — hogy meg

tagadta a természetét. 
— Milyen az én természetem? 
— Macskatermészet, a mi dorombolásra és 

karmolásra van berendezve . . . bájos haszon
ta lan kis természet, a minek csak egy szem
pontja v a n : a férfi . . . Mi törtónt magával — 
kérdezte a híres nőgyógyász, •— hogy ilyen 
korán bepakol t? 

Az asszony most már komolyan kezdett 
haragudni. 

— Bolond maga barátom. Miért pakoltam 
volna be? 

A férfi megmagyarázta. 
— Képtelen volt egy asszonnyal öt szót egy 

folytában váltani és most a jogaiért küzd . . . 

általánosítja magát, legubbaszkodik a többi 
nőhöz, min tha a vetélytársa lenne valamennyi. 
Holott . . . 

— H o l o t t ? . . . 
— Holott maga még mindig szép, koránt

sem játszotta el régi kis játékait, a csábítás 
művészetének birodalmában folytathatná a 
királynői szerepet. 

Már nem haragudott a báróné, lehangolódott. 
— Maga úgy beszél velem, mint valami 

ledér nővel. 
— Korántsem . . . 
— Vagy így beszel a feleségével és a lá

nyával i s? 
— Az más. 
— Miért m á s ? — dohogta a szép asszony 

kelletlenül — Azok talán szentek ? 
A professzor elkomolyodott. 
— Nem szentek, — mondta fagyosan, — 

de hozzám t a r t o z n a k . . . én neveltem őket. 
— Oh maga ór iás ! — gúnyolódott az asz-

szony. —r Maga tökély! 
— Csak férfi vagyok, — jegyezte meg a ta

nár — olyan valaki, a kit a nő legföljebb 
egyszer csalhat meg. 

— Persze, mert másodszor agyonüti. 
— Hozzá se nyúlok — állította a doktor, — 

az asszony magától is rájön, hogy butaságot 
cselekedett, mert különb vagyok annál, a ki
vel megcsalt. 

•— Hallatlan elbizakodottság ! 
Az orvostanár egyszeribe megváltoztatta 

magatartását , abbahagyta a fölónyeskedóst, 
leszállott az asszony lelke nívójára. 

— Biztosíthatom Mimi, hogy ha az én fe
leségem lett volna, maga is csak legföljebb 
egyszer csalt volna meg. 

Az asszony lesütötte szemét. 
— Egyszer sem. Miért mondja, hogy egyszer ? 
A férfi valóságos zavarba jött. 
— É n — magyarázgatta ki magát, — pszi-

khiater vagyok; a maga eredendő természete 
o lyan : egyszer megpróbált volna vétkezni, 
csupa kíváncsiságból talán az összehasonlítás 
kedvéért, aztán abbahagyta volna a kalandos 
szerelmi sportolást, mert alapjában véve jó nő, 
egészséges és tisztalelkű, mint a vétkező úri 
asszonyok legtöbbike. 

Az asszony figyelemmel hallgatta a tanár 
szavait, szemébe kapcsolta kutató tekintetét. 
Asszonyi ösztöne sajátságos gyanúszikrát oltott 
az agyába: ezt a férfit egyszer életében meg
csalta a saját felesége is . . . Elhatározta, 
hogy kiszedi belőle a valóságot. 

— Kedves barátom, — mondta csudálato
san őszinte szemérmes hangon, — maga rosz-
szul itól meg engemet. Bizonyára abból, hogy 
egy önfeledt gyenge pillanatomban a magáé 
lettem és abból is, hogy, mi tűrés-tagadás, vol
tak más viszonyaim is, de elhigyje nekem, hogy 
ha igazi férfi lett volna az uram, soha eszem 
ágába se jutot t volna, hogy megcsaljam. 

A férfi jóságosan bólintott. 
— Hiszem, Mimi, a jószándék meg lett 

volna magában . . . 
— Esküszöm, — vágott szavába a szép asz-

szony heves szenvedéllyel, — hogy magához 
sohasem lettem volna hűtlen egy pil lanatra 
sem, az oltár elé sem kellett volna vezetnie, 

elég ha azt mondja : Ezentúl az enyém vagy, 
hűséggel tartozol nekem. 

A férfi láthatólag meg volt hatva. 
— Nem mondhattam, Mimi, pedig szerettem 

magát. 
— Badar beszéd, — háborgott a nő, — a 

feleségét szerette. 
— Őt is, Mimi. 
— Nekem csak alamizsna jutott , — pana

szolta a báróné, — egyszer, egyetlenegyszer 
megölelt, aztán eltaszított magától. Nincs több 
olyan kegyetlen ember, mint m a g a ! 

Az orvos kezébe vette az úrasszony kezét. 
— Belátom, Mimi, — mondta mesélő han

gon, — hogy vétettem maga ellen, a mi sze
relmünket nem lett volna szabad megkezdeni. 
A mi törvényeink elhibázottak, de még én sem 
tehetem magamat túl rajtuk, az én asszonyom
nak kizárólagos joga van hozzám, erkölcsi ér
zésem nem birta volna ki a mindennapi kép
mutatást. 

Az asszony szeme rátapadt a férfi arczára. 
— Akkor sem, ha más asszony a felesége . . . 

teszem olyan valaki, a ki eljátszotta a hűsé
géhez való jogá t? 

Most a férfi szeme fúródott bele az asszo
nyéba. Oly különös volt a kérdése! A fölé
nyes tudós zavarba jött . 

— Akkor sem, — válaszolta nagykésőn 
vontatottan, hidegen. 

— Persze, — gúnyolódott a szép asszony — 
maga önmagáért erényes, nem a felesége ked
véért. 

— Úgy van. 
A báróné felállott. Büszkén egyengette pár-

ducz termetét. 
— Köszönöm, doktor, Isten önne l ! 
Eendeky útját állotta vendégének. Nyugta

lanította valami sejtelem. Mintha elárulta volna 
magát, illetve a nejét. 

— Mit köszön, báróné? 
— Semmit. Nem mondom meg. 
— Akarom, követelem. 
Az asszony kaczagott. 
— Maga tud parancsolni, de én nem tu

dok engedelmeskedni. 
— Megtanítom, Mimi. 
A férfi átkarolta az asszonyt félig erősza

kosan, félig szerelmesen. 
— Akarom, Mimi . . . Elpusztí tom az aka

ratodat . . . 
— Igen, — lihegte a, báróné, — maga ké

pes arra, már is megsemmis í te t t . . . Felelek 
magának. 

A hatalmas férfi eleresztette a lángbaborúit 
asszonyt. 

— Feleljen. 
— Egyszer, egyetlenegyszer, megcsalta ma

gát is a felesége: azt köszöntem meg magá
nak, hogy ezt elárulta nekem . . . 

* 
Eendeky, a nőismerő pszikhiater mogorván 

ül a szókében s sötéten mormogja bele a 
szakál lába: 

A tudomány ós emberismeret mi t sem ér 
az asszony ösztönével szemben . . . Az asszony 
ösztöne csalatkozhatatlan . . . 

í róasztalához ült és ezer koronát küldött 
a báróné czímére a feministáknak. 

Jól van! Csak adj kegyelmet 
A bűnös Barrabásnak I 
Csak add minden babérod 
Minden jutalmad másnak. 

CRUCIFIGE! 
Csak állíts, hűtelen nép, 
Hamis bírákkal szembe. 
Fonj koszorút tövisből 
8 nyomd mélyen a fejembe ! 

Becsületem palástját 
Irigy, kufár nép vedd el! 
Itasd meg száraz ajkam 
Epével és eczettel! 

Kegyetlen gúnykaczaj közt 
Verd, ostorozd a hátam ! 
A Getsemáne-kertben 
Mindezt előre láttam ! . . . 

Most még csak az van hátra, 
Hogy törd a pálczát ketté, 
Aztán feszíts meg engem ! . . . 
így válok isteneddé ! 

Ábrányi Emil 

NAGY FALAK RABSZOLGÁJA.. 
Oh ha kaczagni tudnék, 
Kaczagva messzi futnék, 
A. túlsó partra jutnék, — 
A hol a munka nem kín, 
Nines ostor, boszu senkin 
S dal száll a földeken kinn. 

Hol nem űz rút kenyérgond, 
Hol nincs parancs, mi vért ont 
S kényszer, mi szépet szétront. 
Oh merre van e tájék ? 
— Egy fáról rátalálnék : 
Ott enyhesebb az árnyék. 

De jaj, hogyan mehetnék, 
Szabad hogyan lehetnék, 
Kedvemre mint tehetnék? 
. . . Késő van már, lefekszem, 
Fantomokkal verekszem 
És álmokkal melegszem... 

Molnár Jenő, 
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1. A temetési menet útban a vár felé. — 2. A ravatal a Mária-vártemplomban. (Mellette uradalmi tisztek és erdészek állnak őrséget.) — 3. A vár fokán várják a 
halottas menetet. — 4. A koporsót felviszik a várba. — 5. A vár kapujánál. — 6. Az Andrássy grófok nemzetségi sírboltja. 
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AZ U L S T E R I FORRADALOM. 
Az Egyesült Királyságoknak egyik jelenté

keny grófsága nyílt lázadásban áll és két brit 
tábornak kijelentette, hogy előbb teszi kard
ját V. György király kezébe, mintsem hogy 
az ulsteri zendülők ellen vonuljon. Mi tör
tént itt? A világ legrendezettebbnek látszó álla
mában, Angliában polgárháború készül. A zen
dülők élén sir Carson áll, aki Anglia egyik 
legfőbb birói tisztjét töltöt+e be csak nem
régen is, ő tanitja embereit katonai erényekre 
és tudományokra, kereskedőket ő lát el fegy
verrel és a kereskedők és serfó'zők ezeket a fegy
vereket elfogadják és — akárcsak a külön
böző franczia forradalmaknak felfegyverzett 
polgársága (Garde Bépublicaine) tette — kato
nai gyakorlatokat is végeznek igen szorgalma
san. Mindez pedig azért történik, mert a pro
testáns püspöki egyháznak Írországban élő 
hívei nem akarják tűrni, hogy — mint ők 
mondják — katolikus birák, hivatalnokok és 
rendőrök parancsoljanak nekik. Protestáns tá
bornokok pedig nem akarják hit- és vérroko
naikat a katolikus ir felszabadulás érdekében 
rendre tanítani. 

Ez lett eredménye annak, hogy Anglia a 
nyolczszáz év óta elnyomott íreket, Gladstone 
óta először, önálló politikai jogokhoz akarja 
juttatni. A Homerulet az Írországban élő an
golok miatt nem lehet végrehajtani és a wigh 
Asquith-kormány, mely megreformálhatta a fel
sőházat és a mely szinte akadálytalanul hajt
hatta végre a forradalmi jelentőségű földadó 
törvényt — Lloyd Georgenak ezt a személyes 
művét — talán bele fog bukni az ir autono-
misztikus szabadság kisérletébe. 

A századokon át elnyomott írek számára 
a történelmi mültban csak egyszer ragyogott 
fel a szabadság reményének sugara. Ez akkor 
volt, a mikor a katolikus Stuart-dinasztia harcz-
ban állva a protestáns Angliával, Irlandban 
ellenforradalmi pártot igyekezett magának te
remteni, (némi anakronizmussal azt is mond
hatnók : egy kelta Vendéet igyekezett magá
nak teremteni a zöld szigeten.) A harcz a protes
tantizmus és az ország győzelmével végződött 
és az irek elnyomatása azóta még keservesebb 
lett, különösen a Guy Fawkes-féle lőpor-me
rénylet kísérlete óta. A nagyon szabadelvű 
Angliában a tizenkilenczedik . század közepe 
hozta csak meg az irek számára a legközön
ségesebb polgári egyenjogúságot. 

Ám ez egyenjogúság csak elméleti volt és a 

kelta eredetű irek, a kik olyan költőket és író
kat adtak az emberiségnek, mint Moore, Swift, 
Wilde, Shaw (az utóbbi a kevés számú protes
táns ir közé tartozik,) továbbra is rettenetes 
gazdasági elnyomatásban maradtak. Írország 
földje javarészt továbbra is az angol lordoké 
maradt, a kik predikátumaikat a lenyűgözött 
területről vették (így: lord Londonderry) va
gyonukkal együtt és az irek számára nem hagy
tak meg mást, csak az árpát, a burgonyát és 
a végtelen elkeseredést, a mi vagy egy O'Co-
nell és O'Parnell parlamenü ékesszólásában 
csendült ki, vagy kirobajlott az irredentista feni 
mozgalom elvetett bombáiban és a fölkelő bú
rok között küzdő ír önkéntes sereg sbrapne-
leiben. A jogi és gazdasági elnyomásnál is 
kínzóbban nehezedett a druidák királyi fajá
nak epigonjaira az az erkölcsi lenézés, a me
lyet az uralkodó angol nemzet irántuk tanúsít. 

A tizenkilenczedik században mégis volt egy 
angol államfórfiú, William Gladstone, a ki az 
ireket bővebb szabadsághoz akarta juttatni. 
A «nagy öreg ember», a ki annyit tett minden 
elnyomott nép szabadságáért, emberséges szi
vére hallgatva, de meg azért is, hogy a bomba
merényletekig fajult ir irredenta kibékítésével 
hazája belső nyugalmát helyreállítsa, külön 
autonóm parlamentet és közigazgatást akart 
adni az érdekes nemzetiségűek. Ez lett volna 
a homerule bili, a mely a felsőházban meg
bukott és vele együtt bukott meg Gladstone 
és a wighizmus is. 

Az ir kérdésben elbukott angol szabadelvű-
ség a huszadik század első éveiben állt csak 
talpra a Campbell-Bannermann és az ezt kö
vető Asquith-kormány alatt. Ámde az új angol 
szabadelvűség most már nem a Gladstone-féle 
polgári liberalizmus többé. Asquith, bár sze-
mélyszerint a gladstonei ó-divatú liberalizmus 
tanítványa, az idők változásával számolva, 
kénytelen a Lloyd George vezérlete alatt szélső 
radikális elemekkel, sok kérdésben pedig az 
osztályharczi alapon álló Labour Partyval is 
együtt kormányozni. Vakmerő reformokat való
sított meg szinte forradalmi erélylyel. A felső
ház reformja és a földadó igen leolvasztották 
pártjának tisztán angol és tisztán wigh részét 
és ő, hogy az alsóházban többségét megtart
hassa,, kénytelen volt az irekbez folyamodni. 
Ir kiegészítésű többséggel kormányozott és re
zsimjének oszlopa lett Eedmond -az ir vezér, 
O'Parnell és.O'Conell utódja. Az ir parlamenti 
segítség bére pedig a homerule, a mit az alsó
ház megszavazott, a felsőház két ízben azon

ban visszavetett. Asquith most az alsóházban 
harmadszor is tárgyaltatni fogja a reformot, a 
mely — a felsőház reformja óta — törvény
erőre emelkedik most már akkor is, ha a lor
dok azt el nem fogadják. Írország végre meg
kapja a homerulet. 

Es ez ellen lázadozik most az írországi Uls-
ter grófságban élő az az angol enclave, a mely 
nyolczszáz év alatt az eredetien tiszta kelta 
országban lerakódott. 

— No popery — (nem kell pápaság) kiált
ják az ulsteriek, és halálos harezra készülnek 
a felszabaduló ir katolikus-párt ellen, mely a 
körülményeknek ilyen csodálatos összejátszása 
folytán jutott most a legszélsőbb veres angol 
radikalizmussal egy táborba, fegyvert ragad
nak az ulsteriek és Írországban az évszázados 
angol elnyomatás elvadította a politikai erköl
csöket — önkéntes légióikkal vonulnának a 
dublini parlament ellen azon a napon, a me
lyen az - a törvény erőre emelkedett házi 
igazgatás (homerule) értelmében megnyílnék. 
Anglia hadserege pedig.nem akarja segíteni az 
angol kormányt az ulsteriek ellen, a kik sze
rintük inkább képviselik az angol géniuszt, 
mint Asquithék. 

És a kormány? A kormány nyilván azéit 
imádkozik, hogy megbukjék és így kimenekül
jön az ir obligóból. Azt óhajtja, hogy egy 
új választás fölmentse az alól a kötelezett
ség alól, a melyet — angolok hiszen ők is — 
nagyon contre eoeur hajtanának végre csak. 
Milyen szép is volna — gondolhatják — ha 
a belpolitikai reformok, a melyeket ir segítség
gel végrehajtottak, megmaradnának, a nélkül, 
hogy a súlyos számlát be is kellene váltaniok. 

És az ir számla végső honorálását Ulster 
fogja megakadályozni. Az Írországi angolok — 
Irland felszabadulása után — nem akarnak 
olyan elnyomottak lenni, mint voltak az irek. 
Pedig az ir felszabadulás csak az ulsteri elnyo-* 
matást eredményezheti. Egyforma igazság a 
nemzetiségi kérdésben sosem tehető és az is
teni békesség ötödik birodalma csak a papiro
son és a heves jószándékúak szivében él. Az 
egyik fél felszabadulásával a másik kerül 
nyomott helyzetbe és igazságon és emberségen 
túl mindig az önfentartás szelleme diktál, a 
megmaradásé, a fajtáé, a véré, a mely, hogy 
mekkora forrásra képes, épen az ulsteriek 
mutatják meg most; de nem ők azok, a kik 
először mutatják meg a római egyház legsze
rencsétlenebb leányának, Irlandnak szenvedé-
ses testén. Lakatos László. 

. : • 
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A K I V Á N D O R L Ó H Á Z A . — Pörge Gergely rajza. 
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A MŰCSARNOK TAVASZI KIÁLLÍTÁSA. 
A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállítása 

az utolsó években megszokott hatalmas soka
ságú anyagával várja az idén is barátait. Ugyan
csak jó pár látogatásra van annak szüksége, 
a ki tömérdek képét elmélyedve akarja végig
nézni és még a szobroknak is egy pár órát 
szentel. 

Ha azután valami összefoglaló képet keres 
magának erről a sok művészeti impresszióról, 
arról a sok tapasztalatról, melyet odakint szer
zett magának, aligha fogja egy összefoglaló 
megállapításba kapcsolni megfigyeléseit, hacsak 
abba az egybe nem, hogy a magyar művészet 
régi szegényes terjedelmű viszonyaihoz képest, 
a mai helyzet az erős extenzív sokasodás ké
pét mutatják. Festőinknek száma az utolsó 
évtizedben szerfelett megszaporodott, a mi mö
gött nyilván igen erős vásároló közönségnek 
kell rejleni. Táborukban egyaránt képviselve 
vannak a régebbi művészeti irányoknak és az 
újabbaknak képviselői, a kik meglehetősen ki
egyensúlyozottan és eredetiség szempontjából 
is körülbelül egyforma színvonalon mutatkoz
nak be ezen a kiállításon. A juryk nem zár
kóztak el az irányaikat követő fiatal generá-
czió bebocsátása elől sem, mert alig volt még 
a Műcsarnoknak kiállítása, melyen annyi, ed
dig csak kevésszer, vagy épen először felbuk
kant névvel találkoztunk volna, mint ezen a 
tárlaton. 

Igaz ugyan, hogy nem akad közöttük va
lami rendkívülibb lendülettel nekiinduló te
hetség, de színvonaluk elég jó és e színvonal
ból egy páran olyan kiemelkedést mutatnak, 
mely a jövőben még nagyobb sikerek elérésé
hez fog vezetni. Vegyük Czencz képeit szem
ügyre, ós egy nagyon könnyedén, biztosan 
festő, eredetiségre hajló aktfestőt látunk ma
gunk előtt, a kinek az akt nem konvenczioná-
lis téma, hanem megérzett festői gyönyörűség. 
Másik érdekes jelenség a fiatalok között az 
erőteljes előadású tájképfestő Siligai Ferencz. 
Márton Ferencz hatalmas mozgású kompozi-
cziókkal kísérletezik. Szereti a nagy gesztusú 
beállításokat, csak még színeket nem talált 
témáihoz. Kampis nemsokára kedvelt arczkép-
festője lesz a szentimentális előadásmódot ked
velő hölgyközönségnek, Szirt pedig nem hiva-
tatlan aktfestő. Moldvai Krajna János a mai 
nap oly ritkává vált romantikus táj festésnek 
Mednyánszky törte ösvényén halad későbbi 
sikerek felé. Zord Arnold hegyi tájai pedig 
sok szorgalmas megfigyelésről tanúskodnak. 
Börtsök és Barkász téli képei is igen figye
lemreméltó tehetségek munkái. Vidovszky Béla 
ügyes portré képe már átvisz arczképfestőink-
nek megállapodott gárdájába. 

Benczúr Gyula is küldött egy arczképet, me
lyen reprezentatív művészetének minden tulaj
donságát csillogtatja. Mellette Stetka Gyula 
képviseli ugyanezen tradicziókat. Horovitz Li
pót is megjelent e kiállításon. Különösen egy 
nagyon mélyen átérzett és szerfelett tartózko
dóan festett, minden hamis eziezomát kerülő 
férfi feje fog feltűnést kelteni. Glatter Gyula 

Ifj. Kampis János: Női arczkép. 

jó megfigyelője a női toiletteknek és elegáns 
pózoknak ezen a tárlaton is. Karlovszky szá
mos híve pedig ismét elgyönyörködhetik vég
telen aprólékosságú előadásmódjának finomsá
gain. Szenes Fülöp lendülettel festett és Kövér 
Gyula fiatalos kiállású arczképei is meg fogják 
állítani a látogatókat. Folyamatos könnyüségű 
festési módja Királyfalvi Kraft képeit is tet-
szetősekó teszi. Vastagh megállapodott tudása 
mostani arczképein is kifejezésre jut. A fiata
labb generáczióból Kandó László tehetsége 
igen erős megizmosodást mutat. Eégebbi mű
veinek színbeli egyenetlenségei eltűntek, jel
lemző ereje pedig megnőtt. LukácB László port
réja őszinteségének erejével nem fogja hatását 
téveszteni. 

Az erősen stilizáló arczképfestés terén Ud-
vary Géza próbálkozott meg, a ki Zuloaga 
modorában festett egy kettős arczképet, a mi
vel a spanyol mester túlzó tisztelőit könnyen 
meggyőzheti arról, hogy bálványuk épenséggel 
nem áll elérhetetlen magasan. Ne feledkezzünk 
még meg Endrey szorgalmas arczképfestő te
hetségéről sem, és említsük meg Basch Andor 
erőteljes ecsetjének egy jó alkotását is. 

Nemkevésbó nagy számmal vonultak fel táj
képfestőink is. Mindnyájunk őszinte örömére 
Mednyánszky, a patetikus regényességű tájak 
költője is. Az ő rejtélyes ködeibe ós fátyolos 
felhőibe burkolódzó tájain ma is azt az el
zárkózó, kimondhatatlanul misztikus termé
szeti hangulatot érezzük, mint régebbi alkotá
sain. A tájképfestós mesterei közül említsük 
utána Katona Nándort, a ki valamikor közel 
állott hozzá. Ma már nem líangulatfestő, azaz 
nem a saját lelkével festi ki a tájat, de annak 
szépségeit minden változtatás nélkül mohón 
és szerfelett tinóm meglátással magyarázza. 
Glatz Oszkár óvről-évre térgyilagosabbá váló 
művészete a sötétzöld lombok és a világos 
föld ós ég ellentéteit dolgozza fel e kiállításiul 
is. Xádler Eóbert tftjképfestéeönk veteránja, 
éjnii oly fiatalos könnyedséggel tud ma is ábrá
zolni, mint a hogy azt tőle évtizedeken át 
megszoktuk. 

Meglepő finomságokat lát meg a havas tá
jakban Várady művészete. Ne feledkezzünk 
meg Szlányi Lajosról se, kinek mostani képei 
is világosan mutatják tehetsége két pólusát, 
az érzelmességre hajlást, mely a megfigyelés 
élességével küzd. A tájképeken ellágyulóbb, 
a városi képeken pedig erőteljesebb elŐadásu. 
Pörge Gergelynek szürkés színekkel ékes ké
pei pedig Mészöly tradiczióit folytatják. Bosz-
nay István tájképei szokott erőben mutatják 
tájfestésünk e derék művészét. 

Csendéletfestószetünket o kiállításon Pentelei 
Molnár János és iskolája képviseli. 0 maga 
egy fehér szinü csendéletével fog feltűnni, 
utánzói pedig a tőle eddig megszokott thé-
mákkal. Közülök Eomek Árpád dolgai érde
melnek figyelmet. 

Figurális dolog nagyon kevés akad a kiállí
táson. Jendrassik eddig megszokott zsánerkép
szerű dolgaival szerepel, Nagy Vilmos színek
kel ható interieurös alakjaival, Barta Ernő 
gyöngéd finomságú témákkal, Ferenczy Valér 
egy atyjára emlékeztető akttal, Eudnay egy 
vázlatos kompoziczióval, Páldy egy merész be
állítású akttal. De mindez nem az a megújho
dása a festészetnek, mely nálunk is a figurá
lis kompozicziók jegyében kell hogy lefolyjék. 

Interiur-festészetünk pedig jobb lábon áll, 
mint azt a kiállítás mutatja, hol csakis Zádor 
István szonor csengésű kis képei képviselik 
figyelemreméltóan ezt a műfajt. 

Érdekes jelensége művészeti életünknek állat
festészetünk stagnálása is. Ezen a kiállításon 
is csak csupa olyan képviselője mutatkozik be, 
a ki már régi kedvencze közönségünknek. Vas
tagh és Zombori képei a régebbi és az újabb 
generácziót képviselik, de még újabb fiatal nem
zedék nem igen fejlődött utánuk. Csak Juszkó 
nagymozgású állatjeleneteknek ábrázolása vá
lik ki. 

A városi veduták terén Székely Andor erős 
és minden izükben művészi képei versenytárs 
nélkül állanak. Az ő városai nem festékből, 
hanem nehéz súlyú kövekből valók. Színeik 
pedig az életnek felfokozott vagy letompított, 
de mindig bensőén megérzett és átélvezett 
szinei. 

Glatz Oszkár: Falu végén. Udvary Géza: A Lidón. 



Vastagh György: Visszhang. 

Kacziány Ödön: Kibukkanó hold. 

Romek Árpád: Rózsák porczellán figurákkal. 
Czencz János: Nő kutyával. 

Szenes Fülöp : Bérmálás Bassanóban. 

Báró Mednyánszky László: Téli est. 

A K É P Z Ő M Ű V É S Z E T I TÁRSULAT TAVASZI KIÁLLÍTÁSÁRÓL. 

sw 

Kádler Róbert: Bergeni kikötő. 

Szlányi Lajos : Reggel a piaczon (Körmöczbánya). 

Jendrassik Jenő: A modell. 

Nagy Vilmos: A kedvencz. 

Barkász Lajos: Falurészlet télen. 

A K É P Z Ő M Ű V É S Z E T I TÁRSULAT TAVASZI KIÁLLÍTÁSÁBÓL. Horovitz Lipót: Férfi arczkép. 
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SÜT A NAP. 
Az omnibusz oldalán fölragyognak a reklám

táblák betűi, az ablakok szikráznak, a házak 
sárga falai mosolyognak, szinte világítanak, 
ajkaim mohón nyílnak lélekzetet venni, az 
égnek az az olcsó kék szine van, mint a ki
rakatban a selyempaplannak . . . az utczán me
gyek és elfelejtem, hová akartam menni és 
megállok a járda közepén és csodálkozva né
zek körül a szép időben, képzeletemet szédíti 
az örök idő körhintája, a melynek édes és ke
serves zenéjű forgásában megint a tavasz képe 
jött a szemem elé. Milyen szép idő van . . . 
a rikkancs gyorsabban szalad és hangosabban 
kántálja a lapokat, a kocsis emelgeti az ostort, 
suhogtatja és csettintget a nyelvével a lónak, 
a ló szalad, mert jól esik neki szaladni, a fá
radt kocsi is örömest gurul, a hordárok sip
káján az életöröm piroslik. Tavasz... a tangó 
elfáradt, Paquin mannequinjei mint ájult pil
langók libegnek az új kreácziókban a Eue de 
la Paix próbaszalonjában, a mondáin világ 
Olaszországba utazik, a szegény neuraszténiá-
sok meg rosszul érzik magukat, nyugtalanok, 
éjszaka sokat sóhajtoznak és sirnak is egy 
kicsit, ha tudnak. Oh, én nem akarok magam
mal foglalkozni, szégyellem eltűnő életem gond
jait, kínjait, kényességeit a föléje boruló vég
telen kék ég alatt s a nap sugarainak édes 
zápora alatt. Magamat mint egy véletlen pely
het fúvóm el lelkemről és mélységes meg
indultságban érzek együtt egy szegény világ
gal, a melynek a jó Isten megint engedélyezte 
a tavaszt. 

Hogy szeretlek szegény földi öröm, mely föl
serkensz a tavaszt harsonázó napsugaraktól. 
Áldottak legyetek ápolatlan, mosdatlan kezek, 
a melyek az utczasarkon az ibolyacsokrot nyúj
togatjátok, áldottak legyetek kék menyországba 
vágyakozó piros luftballonok, áldottak legye
tek elkínzott ránczos arczok, a melyek az ut
czán zölden mosolyogtok a rátok eső napfény
ben, áldottak legyetek a kapualjban sütkérező 
nyomorék koldusok, a kiknek a lábaszára cso
móban végződik, áldottak legyetek napszámo
sok, a kik a fának támasztott létrán állótok 
s a fölösleges ágacskákat vagdaljátok, áldottak 
legyetek elmélyedt kereskedősegédek, a kik a 
nyitott kirakat előtt a nyakkendőket aggat
játok a vékony rudakra, áldottak legyetek 
nikkelnyelű olcsó sétapálczák és hiú lilanyak
kendők és neveletlen izlésű tarka mellények, 
áldottak legyetek irodába, árúházba és nyom
dába, gyárakba siető "kis szüzek gyönge mel-
lecskéi és vékony lábacskái, a melyeknek tün
déri vonala most hajlik, áldottak legyetek zo
kogó verklik oldalára pingált álomvárak és 
elfoszlott rococco-idyllek, áldottak legyetek 
pesztrák, a kik kizörgetitek a gyerekkocsit a 
sétatérre, áldottak legyetek sáros labdák, a me
lyeket az üres telken a nyomorúság gyerekei 
rugdosnak, áldottak legyetek kis padok a kór
ház udvarán, áldottak legyetek' olajos papírral 
ragasztott ablakok, a melyeket most ki lehet 
nyitni, áldottak legyetek fehérsipkás kávéfőző
legények, a kik éjjel kiálltok a kávéház ajta
jába czigarettázni, áldottak legyetek -szegény 
szerelmes párok, a kik estefelé a Ligetbe jár
tok sétálni, derékon ölelve egymást. Áldottak 
legyetek vén koldusok és fiatal csavargók, a 
kik az országúton mentek és leültök a mérföld-
jelzőre a csizmátokat lehúzni. Áldottak legye
tek gyámoltalan birkák, a kik feltartjátok a 
fejetek és egymás felé bégettek a karámban, 
és loncsos kutyák, a kik egymáson hemperegve 
marakodtok a tanyán, áldottak legyetek pond
rók a nyirkos pinczében a hordók alatt, kik 
megérzitek, hogy a poros pinczeablakon lesüt 
a nap. Áldottak legyetek fagyott magocskák 
a föld alatt, a kik puhultok, dagadtok, gyöt
rődtök és fölhasadtok és szűzi zöld füvecskét 
hoztok világra. Áldott légy mindenféle dudva 
veteményes kertben, szántóföldön, árokparton 
és szemétdombon, melyeknek magját Benki se 
látta, senki se vetette, melyeknek nevét senki 
se kérdezi, melyeket felszurkálnak, kitaposnak, 
elpusztítanak mindig, mégis kijönnek a földre, 
hogy ők is éljenek egy kicsit, mert süt a nap! 

Szép Ernő. 

VASÁRNAPI ÚJSÁG. 

A HÚSVÉT MEGÜNNEPLÉSE ARADON 
1849-BEN. 

Berger osztrák tábornok az aradi vár pa
rancsnoka és az Arad várost 9 hónapig tartó 
bombázással ostromló osztrák várőrség vezetői 
különös előszeretettel használták fel az ünnep
napokat arra, hogy a várost mentől erősebben 
lövessék. Meg van állapítva, hogy a 9 hónap 
alatt mintegy 45 ezer lövéssel bombázták, 
rombolták az aradi polgárság házait, tehát 
ezen 9 hónapos ostrom tartalma alatt havon-
kint átlag 5000 bomba és súlyos ágyúgolyó 
pusztította az aradi házakat és ezek között 
leginkább azokat, melyek a vár lőtávolán belül 
estek. így történt azután, hogy ezen lőtávolon 
belül egy ház sem maradt épen, de nagyon 
sok volt olyan, a melyiket a bombák csaknem 
teljesen romba döntöttek. 

A város területén levő templomok mind 
belül estek az ágyúk lőtávolán és mert Berger 
tábornok várparancsnok, Siliák ezredes térpa
rancsnok és Cesati mérnökkari százados min
denképpen ki akarták a magyar szabadsághoz 
hűen ragaszkodó aradi polgárság iránt való 
gyűlöletüket mutatni, nagy gondot fordítottak 
arra, hogy a polgárságnak lehetőleg minden 
ünnepnapját megzavarják. E czélból minden 
ünnepnapon erősen lövették, bombáztatták a 
várost és hogy a templomi ájtatosságot is 
megzavarják, leginkább a templomok környé
kére irányították lövéseiket. így azután ün
nepnapokon a templomok rendszerint zárva 
voltak. 

Elkövetkeztek azután a húsvéti ünnepek. 
Abban az esztendőben jó későn, április 8-án 
volt húsvét első napja. Szép tavaszi időjárás 
volt, Bergerék tudták, hogy nagyszombat dél
utánján a feltámadási körmenetben jóformán 
a város egész lakossága résztvesz, a húsvéti 
ünnepnapokon pedig a templomok zsúfolva 
vannak áhítatos hívekkel, azért ezen a három 
napon oly sűrűn szállottak a bombák és a 
nehéz ágyúlövegek a templomok környékére, 
hogy teljesen elmaradt nagyszombaton a szo
kásos utczai körmenet, a húsvéti ünnepek két 
napján pedig a templomok zárva maradtak. 

Vécsey tábornok, az aradi várat ostromló 4-ik 
honvéd hadtestparancsnoka a húsvéti ünnepeket 
a honvédséggel egyházilag is megületni akarta 
s e végből tárgyalásba bocsátkozott úgy a 
városi polgári hatósággal, valamint az aradi 
katholikus plébániát akkor is vezető minorita 
rendű szerzetes atyák vezetőivel és miután a 
folytonosan meg-megujúló ágyúzások miatt 
arról szó sem lehetett, hogy a húsvéti ünnep 
ilyetén egyházi megülését a templomban tart
sák meg, elhatározták, hogy április 22-én, te
hát húsvét vasárnapja után két héttel a vár 
lővonalán kívül, a Maros balpartján a szabad 
ég alatt tartanak nagy tábori misét és azt a 
város polgári lakosságának is köztudomására 
hozták, hogy így a kik akarnak, azon áhita-
tosságban rósztvehessenek. 

Elérkezett ápril 22-ike, a midőn Arad város 
tanácsa és egész tisztikara, továbbá a város 
egész lakossága, azt lehet mondani: apraja, 
nagyja, férfiak, nők egyiránt valláskülönbség 
nélkül, mint egy búcsújárás, tömegesen vonul
tak át Uj-Aradra, a vár lővonalán kívül eső 
új-aradi mezőre, a hol a szabad ég alatt fel 
volt állítva az aradi V. hadtestnek csaknem 
teljes létszáma és a tábori oltárt körülvette a 
sok ezernyi aradi polgárság, valamint Új-Arad 
akkor még csaknem egészen németajkú lakos
ságának nagy része. A nagy misét Magyari Ala
jos tábori főlelkész mondotta, Dobos József és 
Komis József tábori lelkészek segédletével. Az 
egyházi szertartásban a jelenvoltak nagy áhí
tattal vettek részt; a nagy mise után pedig 
Magyari Alajos tábori főlelkész a következő, 
az akkor volt idők irányát és hangulatát erő
sen jellemző szép beszédet intézett a hallgató
sághoz és ezek között különösen a katonai 
sorrendben álló honvédséghez: 

«Hálaérzettel gyűltünk össze itt ma az Is
ten szabad ege alatt a világ teremtője iránti 
kötelmeinket lerovaEdók. Szeretett hazánk 
ügyeit, a csaták közt is a Mindenhatónak ajánl
juk fel és a húsvéti ájtatoskodás helyett, me
lyet a vár zsoldosai megingatott menhelyük
ről megzavartak, e napot szándékozunk az Is-

<ten dicsőségére szentelni. 
• Ezenkívül a Mindenhatónak hálaköszönetet 
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mondunk mindazon új győzelmekért, melyek
kel minket megáldani kegyes volt. 

Hála Istennek ! a magyar nemzet ügye min
denütt győzelmet arat, mert az igazság útján 
halad és az igazság nem bukhatik meg. 

Testvéreim! Nem szükséges, hogy hazánk 
állapotát terjedelmesen fejtegessem, a napi 
események kútforrásait jól ismeritek. 

Az embereket bizonyos ideig járomban lehet 
tartani, de az emberi kebelből az érzetet ki
irtani lehetetlen. 

Alkotmányunk mellett a királynak sem sza
bad bennünket elnyomni. Túl vagyunk azon 
az időn, a melyben még azt hittük, hogy a 
kormányfők jogában áll népeiket vaskarral 
kormányozni. 

így történt ez ezen évi április 14-én, mely 
nap a magyar történelemben örökre nevezetes 
leend. E napon gyűltek egybe a magyar nem
zet képviselői s elhatározták, hogy Magyaror
szág szabad, független és önálló. Végre az or
szággyűlés kimondá a szomszéd nemzetek 
iránti testvéries békét és egyetértést és remél
hető is, hogy a nemzetek beleegyezésével az 
ellenséggel daczolhatunk. 

Mind e határozatok Kossuth Lajos előter
jesztésére egyhangúlag elfogadtattak és szabad
ságunk alapítója egyelőre az ország kormány
zójává kiáltatott ki. 

Úr Jézus! A ki a népeket keserves halálod" 
és dicsőséges feltámadásod által a nyomás 
méltatlanságától felmentetted, ébredj bosszúra 
és semmisítsd meg az igaztalan barezokat, 
tüntesd fel igazságodat, melyet a megrémültek 
már behálózva lenni képzeltek. 

Reméljük, míg a hős honvédsereg áll és a 
fegyvert kezelheti, addig egy talpalattnyit sem 
adand fel a földtérből, melyet mi ősatyáink
tól örököltünk s melyben azok tetemei nyug
szanak. Megengedhetetlen is lenne, ha mi a 
hazát, melyet szabad állapotban vettünk át, 
szolgaságban adnánk át utódainknak. 

Rajta tehát lelkes magyarok! teljesítsétek 
szent kötelességteket lelkiismeretesen. Védjé
tek meg hazánkat; a kivívott szabadság a késő 
jövőben is dicsőségül fog beszámíttatni; az 
Isten előtt pedig, a ki a hűséges szolgálatot 
kedvesen veszi, nevetek az élet könyvébe leend 
bejegyezve. 

Ezzel befejezem hozzátok intézett intelme
met. Még csak egyet akarok a ti megnyugta
tástokra felemlíteni. 

A jelen húsvéti idő alkalmával minden egyes 
kereszténynek kötelessége a bűnbánat, és az 
oltári szentségben részesülni. Ti azonban a 
haza szent ügyével annyira el vagytok foglalva, 
hogy e kötelességet nem teljesíthetitek. Azért 
ha bűneiteket töredelmesen megbánjátok, egye
temesen feloldalak titeket. De intelek és kér
lek benneteket tisztemnél fogva, hogy ti az 
Isten előtt, a ki egyedül bocsáthatja meg a 
bűnöket, tegyétek magatokat érdemessé erre a 
kegyelemre. Amen.» 

Ilyen volt abban az időben az egyházi szent
beszéd. Félig politikai, félig egyházi szónoklat, 
egészben pedig egy buzgó könyörgés a szabad
ság győzelméért. Az április 14-én az ország
gyűlés által hozott függetlenségi nyilatkozatot 
és az ennek alapján hozott határozatokat Arad 
város közgyűlésében április 21-én hirdették 
ki, ezt az istentiszteletet pedig a rákövetkező 
napon, április 22-én tartották, azért ezt Ma
gyari Alajos tábori főlelkész már belefoglalta 
egyházi beszédjébe s azt az egyházi szószékről 
is kihirdette. 

A függetlenségi nyilatkozatnak hivatalos ki
hirdetését Arad város közgyűlése és közönsége 
általános lelkesedéssel fogadta és még ugyan
azon közgyűlésből Kossuth Lajos kormányzó
hoz a következő hódolat-nyilatkozatot kül
dötte : 

«Arad hódolat nyilatkozata. 
A hazafiúi tettnek legszentebb jutalma az 

önérzet. 
Mi sértenők a kebel e legszentebb tulajdonát, 

ha hálanyilatkozatokkal annak becsét nevelni 
akarnók. 

Nem mondunk hízelgő szavakat, de ha
zaszeretet sugalta kötelességünk parancsolja 
őszinte nyilatkozattal járulni azon férfiúhoz, 
kinek kezében a haza jövő boldogságának 
s dicsőségének oly terhes, oly nagy feladatú 
munka kormányát, a nemzet összes akaratának 
kifolyásából az országgyűlés letette. 
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Hazánk szabad és független. 
A magyar sereg vitézsége győzelmesen űzi 

az ellenséget s megtisztítandja a hazát, vissza
szerezvén a magyar fegyvernek hajdani rette
gett dicsőségét. Es így örömmel érezzük, hogy 
hazánk jövő boldogságának s dicsőségének 
alapja nemcsak kimondva, de biztosítva is van 

Mindezek létrejöttét elnök úr rendíthetetlen 
hazaszeretetének köszöni a nemzet, fogadja 
azért Arad város közönségének is hódolatteljes 
hálás köszönetét. 

Kelt Aradon, 1849 április 21-ikén tartott 
közgyűlésünkből. A közönség nevében Hajka 
Döme s. k. polgármester.* 

A függetlenségi határozat kihirdetése és ezen 
hódoló felirat megszövegezése ós elfogadása 
után Hajka Döme polgármester, ez a román 
nemzetiségű, de a magyar szabadság ügye mel
lett mind-végig hűen kitartó derék férfiú azt 
az indítványt tette, hogy miután a polgárság 
a húsvéti ünnepeket egyházilag még mindig 
nem ünnepelhette meg, mert az Új-Aradon 
tartott egyházi ünnepélyt tulajdonkópen a had
test-parancsnokság rendezte s abban a város 
polgári közönsége csak mint meghívottak vett 
részt: azon kívül most itt van Magyarország 
függetlenségének a kimondása, kösse össze a 
város közönsége e két nagy alkalmat és a vá
roson kívül, a Csálaerdő mellett állítsanak fel 
minden felekezet részére külön sátrakat és azok
ban tartsa meg mindenik hitfelekezet a maga 
hála-ájtatosságát egy részről a húsvét, más rész
ről a függetlenség kimondásának méltó meg
ünneplésére. Ezt az indítványt a közgyűlés 
egyhangú lelkesedéssel elfogadta. A zsidó hit
felekezet tagjai kimondották, hogy ezen hála
istentiszteleten ők is részt kivannak venni. 

Május 13-án tartották meg ezt a hálaadó isten
tiszteletet. A Csála-erdő mellett elterülő nagy 
térségen nagy félkör alakban állították fel a 
zöld gályákból készült sátorokat, melyek min
denikében előbb a húsvéti ünnepek nagy mi
séjét mondották el, azután lelkesítő szónokla
tokkal magyar, szerb és román nyelven hir
dették a függetlenségi ünnepély magasztosságát. 
Kosztka Libor róm. kath., Baló Béniámin ev. 
ref., Rácz János görög nem egyesült lelkészek 
es Steinhardt Jakab izraelita rabbi. A várban 
is tudomást szereztek ezen istentisztelet meg
tartásáról s annak folyama alatt erősen kezdték 
ágyúzni a várost, de a magyar tüzérek szin
tén erős ágyúzása csakhamar elhallgattatta az 
ágyúzásukat. A város közönségének ájtatosságát 
ez az ágyúzás nem zavarta. Hozzá voltak már 
ahhoz szokva s mivel az áhítatos szertartás a 
vár lőtávolán kívül volt, az minden zavar nél
kül folyt le. 

így ünnepelte Arad város közönsége 1849-ben 
a húsvéti ünnepeket, ezan ünnepnapok eltelte 
után öt héttel és ezt egyszersmind összekötötte 
a függetlenségi nyilatkozat kimondása alkal
mából tartott hála-istentisztelettel. 

Dr. Oláh Gyula. 
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LILJECRONA OTTHONA. 
Regény. (Folytatás.) 

Irta Lagerlőf Selma. — Svéd eredetiből fordította L. B. 

Valóban bámulatos, hogyan tudott minden
kit a maga apró dolgainak megnyerni. Sőt még 
olyan naplopót is, mint Örnerlou hadnagy, 
rávett, hogy szolgálatot tegyen. 

Pedig nem úgy látszott, hogy jó barátság 
keletkezik a hadnagy és a tiszteletes asszony 
között, midőn az január utolsó hetében Lövda-
lába érkezett. Mindig ilyen tájon szokott betérni 
és aztán ott marad egy-két hétig. De a tiszte
letes asszony rögtön mondta, mikor megérke
zett, gondoskodik róla, hogy ez a naplopó itt 
a tanyán nagyon föl ne melegedjék. Épen most 
jöti bele igazán a dologba a karácsonyi ünne
pek után és nem akar idegent a házban, a kit 
minduntalan kiszolgálni kell. 

De nemcsak Örnerlouval kellett törődni, ha
nem a lovával is, mert bármily szegény volt, 
mégis a saját lovával jött. A lovat is ép úgy 
kell gondozni, abrakolni, akár a gazdáját. 

A tiszteletesné megtett mindent, hogy a ven
dég rosszul érezze magát. Legelőször is meg
parancsolta a szolgálónak, hogy a nehéz táskát, 
a melyikbe hajsütővasait és parókáit csoma
golta, a kisebb vendégszobába vigye föl. Örner
lou hozzá volt szokva, hogy a szebbik szobát 

A MAGYAB LABDARÚGÓK GYŐZELME BÉCSBEN. - A Magyar Testgyakorlók Körének küzdelme a Wiener Sportclub ellen. 

kapja, a hol kályha volt és függönyös ágy puha 
tollpárnákkal, de azért egy csöppet sem látszott 
elégedetlennek, hanem midőn belépett, úgy tett, 
mintha nagyon is Ínyére volna. 

Lám, itt akart ő mindig aludni, mondta. Ez 
aztán az igazi hálószoba ós akárki jött a pap
tanyára, mindenki azt kérte, hogy itt aludhas
sak. Biztos benne, hogy minden éjszaka lesz 
társasága és ha rosszul alszik, lesz kivel beszél
getnie. Es micsoda melege volt mindig ott 
a másik szobában a nagy függönyös ágyban. 
Szivesebben alszik itt a szalmán a keskeny 
pricscsen. 

De a legjobb, hogy nincsen se kályha, se 
kemencze, hanem a nagy kéménytől kapja a 
szoba a melegét, a mely a konyhából vezet föl
felé és majdnem a fél szobát elfoglalta. Milyen 
jó, soha semmi szénszag, semmi füst, hanem 
egyenletes és kellemes melegség éjjel-nappal! 

A bútorzat is szolid és tartós, nagy festetlen 
asztal és párnázatlan székek. Semmiben sem 
csinálhat kárt, midőn a parókáját göndöríti, 
vagy a bajuszát festi. 

így fecsegett, míg a szolgáló bent volt a szo
bában. De hogy milyen arezot vágott, mikor az 
kiment, nem tudjuk. Kemény téli nap volt és 
a fűtetlen szobában nem a legmelegebb volt, 
mikor ruhát váltott és csinosítgatta magát. De 
oly szép rózsás volt az arcza és oly ügyesen 
kipingálva a szemöldöke, hogy nem lehetett 
észrevenni, hogy ezt az egész művészetet hideg
től fagyos ujjakkal végezte el. 

A tiszteletesné tudta jól, hogy alig van na
gyobb inyencz Örnerlounál és nemcsak a jó 
ételeket szereti, hanem sokat ad arra is, hogy 
szép szobában, finom damasztkendővel és fé
nyes ezüsttel legyen fölteritve.'Tudta, hogy nem 
egy fényes teremben ebédelt már és a legválo
gatottabb nyalánkságokat kapta, most azonban, 
mivel hamarosan véget akart vetni látogatásá
nak, csak a konyha melletti szobácskába tálal
tatott, mint rendesen és nem adott mást, mint 
káposztalevest és vóreshurkát. 

Örnerlou a legjobb hangulatban volt az egész 
ebéd alatt és gratulált a lelkésznek, hogy olyan 
okos volt és másodszor is megnősült. Csak el 
kell gondolni, mily rósz dolga volt az öreg 
esperesnek Sjöskogában, hogy annyi éven át 
egyedül éldegélt! Midőn a hadnagy legutoljára 
meglátogatta, az ebédlő nem volt felsúrolva, 
hanem a hálószobában ebédeltek. Az egész ház
ban nem volt tiszta asztalterítő, valamennyi 
tele folttal és a szolgálók'"oly lusták voltak, és 
nem akartak friss ételt főzni, hanem nap-nap 
után káposztalevest adtak, a mit még vasárnap 
főztek és örültek, hogy annyi ideig tart. 

Bezzeg itt Lövdalában a hadnagy régi jó ba
rátja máskép rendezte be a dolgát. Byen ügyes 
háziasszonyt mint a felesége, messze földön 
kell keresni. A hadnagy már annyi dicséretet 
hallott felőle, kíváncsi volt tehát, hogy micsoda 
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nyalánkságokat fog kapni, midőn most idejött 
látogatóba. És micsoda hasznos dolog Maja Li
zára nézve, olyantól megtanulni, hogy mint 
kell teríteni és az ételeket föltálalni, a ki ismeri 
az úri házak szokásait! 

A derék Örnerlou ugyan értett hozzá, hogyan 
kell találó gonosz czélzásokat tenni, de Eaklitz 
Anna Mária asszony nem azok közé tartozott, 
a kik megadják magukat ilyen apró csipdeló-
sekre, hanem durva hangján egyszerűen azt 
mondta: 

«Ha a hadnagynak nem tetszett az özvegy 
esperesnél, úgy azonnal a faképnél hagyhatta 
volna.» 

Most már belátta Örnerlou, hogy aligha ebé
del a nagyszobában, vagy alszik a szép vendég
ágyban, ha taktikát nem változtat. 

A legszívesebben ott hagyta volna az egész 
házat, csak egy dolog bántotta. Mégis csak szé
gyen, hogy egy asszonyszemély űzze el. Ilyes
mit még soha azelőtt nem ért meg és ebbe se-
hogysem tudott belenyugodni. 

Igaz, hogy már negyven és egynehány éves, 
de azért szép legény és eddig egy asszony sem 
tudott neki ellentállni. 

A hadnagy tehát ott maradt. Egy pár óráig 
ostáblázott a lelkészszel, szürkületkor azon
ban kiment, hogy néhány dolgot megbeszéljen 
Lange-Bengttel, akkor a hadnagy bement a szo
bába és beszélgetni kezdett a tiszteletesné^el. 
Ott ült az ablak mellett, mint a gyertya, és hogy 
fölhasználja az utolsó maradék napvilágot, ha
risnyákat stoppolt. 

Örnerlou azzal kezdte, hogy érzi, mint öreg-

A legelső bontás alá került gáztartó. 

szik. És az évekkel együtt, megjött a józanabb 
belátása is. A fiatal lányok mind könnyelműek 
és csélcsapok. Már fel akar hagyni ezzel a pil
langó-életmóddal és kérdi a hugomasszonyt — 
reméli, hogy ilyen régi barát szólíthatja «hu-
gomasszony»-nak? — hogy nem ismer egy 
kicsit idősebb nőszemélyt, na, nem olyan na
gyon idősét, úgy húsz éven felülit, a ki komoly 
és házias és szivesen nőül menne ilyen szegény
hez, mint ő. 

A tiszteletesné egy szót sem szólt. A szürkü
letben nem láthatta jól, hogy milyen arczot 
vág. Örnerlounak mégis úgy tetszett, mintha 
egy kissé gúnyosan mosolyogna. Nem lehetet
len, hogy most magában kineveti őt. 

Örnerlou soha életében nem beszélt másról 
egy asszonynyal, mint szerelemről és házasság
ról. Nem is talált volna szavakat más tárgyhoz. 
Azért kezdte el most is ezzel. Csakhogy most 
megint az ellenkezőjét mondta, a mit az előbb 
megpendített. 

«Látom már, — folytatta — hogy a húgom
asszony annyi mindenfélét hallott már felőlem 
és nem hiszi, hogy én beérném olyan feleséggel, 
a ki nem nagyon szép és már nem is fiatal 
többé. De már azt csak elhiszi, hogy igen sze
retném, ha okos és komoly volna, de ugyan
akkor a többi tulajdonságai is meglegyenek. És 
úgy gondolom, miután Maja Liza a húgom
asszony keze alá került . . . » 

Örnerlou itt megállott, mintha keresné a foly
tatást, vagy hogy kémlelje a hatást. Mindinkább 
besötétedett, és annál nehezebb volt annak a 
makacs személynek az arczából valamit kiol

vasni, a ki ott ült előtte. De úgy látszott, 
mintha nevetését fojtaná vissza. 

((Természetes, az a szándékuk, hogy Maja 
Liza paphoz menjen nőül és itt lakjék Lövda-
lában — mondta Örnerlou — és hát erre okuk 
is van. Lyselius majd kiválaszt számára valami 
munkás, derék ficzkót, a ki nemcsak a szószé
ken állja meg a helyét, hanem a gazdaságot is 
épen olyan jóltudja vezetni, mint ő. Egy olyan
fajtának, mint én magam vagyok, minden percz-
ben az anyósomat kellene segítségül hívni és 
ez csak kellemetlen volna. Húgomasszony is 
úgy rendezkedik be, ha majd özvegy lesz — és 
bizony szomorú, a hogyan Lyselius évről-évre 
hanyatlik, köztünk legyen mondva — kap majd 
egy szobácskát, mint Beáta asszony és nem 
kell semmivel sem törődnie.)) 

A tiszteletesné azonban ép úgy mozgatta a 
tűt mint az előbb. De most egy kissé az ablak
hoz fordult, hogy jobban lásson és most csak
ugyan észrevette, hogy nevet. 

Örnerlou már azt hitte, hogy semmi a vilá
gon mm hatja meg. Fölállott, hogy a szobá
jába menjen és kisüsse a parókáját és megigaz
gassa a fodros nyakkendőjét, a mit akkor szo
kott csinálni, mikor roszkedvű. 

De ekkor felé fordult a tiszteletesné és egy 
kérdést intézett hozzá: ((Hadnagy, maga annyit 
járt össze-vissza, ismeri talán Liljecronát, a fin-
nerudi papot?» 
. A hadnagy összerezzent. Úgy látszik, mégis 
volt valami hatása az ő leánykérésének. Bizo
nyára Liljecronát szemelte ki vőül ós most az 

Munka a gyárban, az utolsó napon. A gyár legöregebb munkásai, a k i k 35 — 40 évig szolgáltak s most nyugdíjba mennek. 
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ő szavai talán más gondolatot ébresztettek 
benne. 

«Liljecrona Ollof ! — mondotta. — Hogyne 
ismerném. Meglátogattam egy párszor Finne-
rudban. Minden tekintetben derék egy ficzkó 
hogyan tanítgatta a finn férfiakat és asszonyo
kat mindenféle munkára.» 

((Szeretném tudni, hogy milyen sziwel van 
Maja Liza iránt — mondta a tiszteletesné egész 
őszintén. — Az ember csak dicséretet hall 
felőle.» 

Az egész anyai érdeklődésnek látszott, de 
Örnerlou úgy érezte a hangjából, hogy nem 
lesz ellenére, ha egy kis rosszat is hall a kérő 
felől. 

((Húgomasszony bizonyára olyan okos, hogy 
tekintettel van az ifjúkorra? — mondta Örner
lou. — Azután meg kell gondolni, mily egyedül 
van az ember ott fent a finnek között. Én ma
gam lennék az utolsó, a ki követ dobnék ilyen 
esetben. Azonban még sem szabad eltagadni, 
hogy Liljecronának már több éves viszonya 
van. Természetesen ezt el lehet rendezni a nél
kül, hogy Maja Liza megtudná a dolgot.* 

A sötétség végre kényszerítette a tiszteletes-
nét, hogy fölhagyjon a harisnyastoppolással, 
de azért nem gyújtott világot, hanem kötést 
vett elő, mert azt csinálhatta a nélkül, hogy 
örökösen szemmel kisérje a munkát. A kötőtűk 
egyenletesen és csöndben mozogtak, de midőn 
Örnerlou azt mondta, hogy a fiatal papnak 
viszonya van, egyszerre összecsörrentek. A tisz
teletesné is egész fölizgatva kérdezte : «Ugyan 
mit mond, hadnagy? Lehetséges-e, hogy egy 
pap ? . . . De hát a püspök ? . . .» 

((Húgomasszony nem tudja, milyen messze 
van ide Finnerud. Én biztosítom, hogy senki 
sem tud a dologról, még a legközelebbi roko
nok sem. Puszta véletlen, hogy én is rájöttem. 
Természetes, hallgatást fogadtam, de most kö
telességemnek tartom, hogy egy gyöngéd és 
nyugtalankodó anyának elmondjam aggodal
maimat. » 

A kötőtűk ismét erősen összezörrentek. 
«Talán nem is igaz az egész? Minden ember

ről beszélnek valami rosszai» 
Örnerlou köhintett. ((Húgomasszony kénysze

rít, hogy többet áruljak el, mint a mennyit 
szeretnék. De, a mint mondtam, kötelességem
nek tekintem, hogy húgomasszony egész vi
lágosan lássa az esetet. Esküszöm, hogy sejtel
mem sem volt a dologról, addig, míg karácsony 
előtt Liljecronát meg nem látogattam. Nem 
volt otthon, mikor megérkeztem és a gazdasz-
szonya fogadott és kért, hogy várjam meg a 
gazdát. Na, a várakozás sokáig tartott és így 
beszédbe elegyedtem a gazdasszonynyal. Derék 
e.gy fehérszemély, mondhatom. Nem a finnek 
közül való, hanem svéd és olyan szorgalmas, 
hogy az csoda. Mindig csodálkoztam, hogy minő 
fáradhatatlan buzgósággal igyekszik a szegény 
Liljecrona számára az életet abban a finn falu
ban elviselhetővé tenni. Na, üldögéltünk és be
szélgettünk. Tudja, húgomasszony: nem volt va
lami úricsaládból való, hanem egyszerű paraszt
lány, de igen értelmes mindenben. Nem sokáig 
beszélgettünk, midőn észrevettem, hogy valami 
bántja. Barátságosan szóltam hozzá — húgom
asszony tudja, jól ismerem az asszonynépet — 
hogy legyen hozzám bizalommal. Erre azután 
őszintén megkérdezte, mit gondolok, mint lesz 
az, hogy most Liljecrona oly nagy paróchiát 
kapott. Nyolcz évvel ezelőtt, midőn idejött, meg
ígérte neki, hogy feleségül veszi, ha majd jobb 
eklézsiát kap. De most aggódik, hogy Sjöskoga 
nagyon is nagy. Liljecrona majd azt gondolja, 
hogy esperesnének még sem elég finom. 

Húgomasszony megérti kétségbeesését. Én 
megnyugtattam, hogy majd kitudom Liljecrona 
szándékát. Másnap aztán nyíltan megmondtam 
Liljecronának, hogy észrevettem a viszonyukat 
és kérdeztem, miért nem akarta törvényesíteni. 
Erre ő is őszintén azt felelte, hogy szegény 
volt ahhoz. Ha feleségül veszi a gazdasszo
nyát — mondotta — akkor papné lesz és egy 
szolgálót kell fogadniok, hogy kiszolgálja. dTu-

dod pajtás — így szólt — akkor nem fogja 
fejni a teheneket és nem segít majd Péternek 
kint a földeken. De majd megnősülök, csak 
elég pénzem legyen." Erre azt mondtam, hi
szen Sjöskogába költözik . . . «Ah Sjöskoga — 
felelte — nem is akarok tudni róla! Le fogok 
mondani.)) 

Örnerlou elhallgatott. A sötétben sem a tisz-
teletesnét nem láthatta, sem pedig a kötőtűk 
mozgását nem hallotta. Nagyon kellemetlenül 
érezte magát. Ha talán nem is valami rosszat, 
mégis nagy vigyázatlanságot követett el. 

— Nos hát elmondtam húgomasszony mindent, 
a mit tudok. És kérem, ne helyezzen erre olyan 
nagy súlyt. Az egész kerületben nincsen dere
kabb fiatal pap Liljecronának Gondoljuk csak 
el: ilyen tehetséggel, ennyire föláldozni magát 
a finn parasztokért! Tizenegy évig olyan nyo
morúságban élni! Azt mondom, hogy van olyan 
hős, mint az a korzikai, a kinek hírével most 
úgy tele van az egész világ. 

Ismét csönd. A hadnagy még kényelmetle
nebbül érezte magát. Újra elkezdte dicsérni 
Liljecronát, mire a tiszteletesné fölkelt a helyé
ről és így szólt, de egészen más hangon, mint 
az előbb : 

— Úgy hallom, Lyselius jön. Menjen csak be 
Örnerlou kuzin hozzá és ne üljön itt mellet
tem a sötétben. Nagyon fog örülni, hogy ilyen 
régi jó barátjával egyedül elbeszélgethet. 

És ezentúl egészen megváltozott a tisztele
tesné. Örnerlou a nagyszobában ebédelt, a ké
nyelmes vendégszobában aludhatott és olyan 
finom ételekkel kínálták, a milyent még a lel
kész sem evett. 

Örnerlou egy csöppet sem csodálkozott. Már 
régóta tudta, hogy asszony nem tud neki ellent
állni, ha annyi fáradtságot vesz magának, mint 
az öreg Eaklitzával szemben. Csak azt találta 
különösnek, hogy az komolyan vette a kérését 
ós vejévé szándékszik fogadni. 

(Folytatása következik.) 

LECHNER ÖDÖN ELSŐ DÍJAT NYERT PÁLYATERVE A TISZTVISELŐ-TELEPRE TERVEZETT FEEENCZ JÓZSEF JUBILEUMI TEMPLOMHOZ. 
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I E O D A L O M É S M Ű V É S Z E T . 
Űj regényünk. Szini Gyula regényének befeje

zése után mai számunkban új regényt kezdünk: 
Kaffka Margit Állomások czímű regényét. Olva
sóink bizonyára jól emlékeznek még Kaffka Mar
git régebbi regényére, a Színek és évek-ie. A leg
kitűnőbb modern magyar regények egyike ez, a 
melyet egyforma kitüntető elismeréssel fogadott az 
irodalom minden pártja és árnyalata, a fiatalok és 
az öregebbek, az újítók és az akadémikusok, mint 
a magyar élet egyik legérdekesebb jelenségének 
pompás művészi formába foglalását. Új regénye is 
ép oly teljes hatásúnak ígérkezik, mint a régebbi 
volt; ez is a mai magyar asszony helyzetével és 
sorsával foglalkozik, kitűnően meglátott és átérzett 
alakok sokaságával s rendkívül biztos környezet
rajzzal. Örömmel fogunk e regény közlésébe, mert 
tudjuk, hogy nagy hatású és irodalmilag is ritka 
nagy értékű olvasmányt adunk vele olvasóinknak. 

A franczia irodalom főirányai. Ezzel a czím-
mel jelent meg a Franklin-Társulat Kultúra és 
Tudomány czímű kitűnő vállalatának legújabb kö
tete. A franczia irodalom fejlődésének rövid össze
foglalását adja a franczia nyelv kialakulásától egész 
napjainkig, de egész más módszerrel és előadással, 
mint a hogy az efféle rövid összefoglalásokat szok
ták. Nem az adatok tömegét adja szűk formába 
összepréselve, élettelenül és szárazon, — adatok 
közlésében csakis a mellőzhetetlen fó'dolgokra szo
rítkozik. Az eszmék, a formák és Ízlések fejlődé
sét tárgyalja széles vonalú összefoglalásban, a leg
kiválóbb és legjellemzőbb egyéniségek és jelensé
gek rövid, szemléletes és érdekes jellemzésével. 
Csak a csúcspontokon pihen meg s azokról tekint 
szét a franczia irodalom dús és szépségekben párat
lanul bővelkedő tájain. Tárgyalási módja ennél
fogva nem a szokásos ismeretterjesztő munkák 
didaktikus értekezése, hanem az irodalmi essay s 
ennek megfelelően egy fő szempontból szól az 
összes jelenségekről: a fejlődós szempontjából s 
ennek rendeli alá az összes többi szempontokat. 
Az egyes Írókról lehetőleg eleven és szemléletes ké
pet igyekszik rajzolni, megvilágítja egyéniségük jel
lemző vonásait, gondolkodásuk módját, az eszthe-
tikai értékeket, melyeket napvilágra hoztak. A szűk 
keretben ökonomikus beosztással osztja el a mon
danivalókat, jelentőségükhöz képest, az egyes írók

ról, úgy, hogy a tárgyalás arányaiból is érezteti az 
egyes egyéniségek kiterjedését ós az egész fejlődés
ben elfoglalt helyét. Nem a szakemberekhez szól, 
nem is a szakszerű tanulmányozókhoz, hanem a 
laikus olvasóhoz, a ki érdeklődik a franczia iroda
lom iránt, tájékozást keres rengetegében s el akar 
igazodni a különféle irók és irányok között. Erre 
pedig kiválóan alkalmasamért egyszerű, nagyvo
nalú előadása mögött a dolgokról való kitűnő tá
jékozottság, a tudásnak rengeteg apparátusa van 
elrejtve s előadásában kiváló irói szellem nyilvá
nul. Eitkán olvasni irodalmi dolgokról olyan fris
sen, könnyedén, világosan irt könyvet s még rit
kább az a szuggesztív hatás, melylyel az olvasóra 
van s a mely a franczia irodalomnak beható isme
retén és megértésen alapuld szeretetéből árad. A lai
kus olvasó, a ki meg akar ismerkedni a franczia 
irodalommal s ehhez előzetes tájékozásra van szük
sége, vagy a ki eddigi olvasmányait szeretné egy 
egységes képbe összefoglalni, keresve is alig talál
hat ennél alkalmasabb munkát. A szép és tartal
mas könyvet egy angol író G. L. Strachey mun
kája nyomán, a magyar olvasó kívánalmainak figye
lembe vételével Schöpflin Aladár dolgozta át. 

Pascal. A nagy franczia gondolkodó, a legneme
sebb és legfinomabb szellemek egyike iránti érdek
lődós kezd úgylátszik nálunk is fölébredni. Eövid 
idő alatt a harmadik magyar könyvet kapjuk, a 
mely Pascallal foglalkozik. Medveczky Frigyes Pas
cal-tanulmányai után következett a Gondolatok for
dítása a Filozófiai írók Tárában, most pedig Kozári 
Gyula nagyarányú tanulmánya, a mely a főszem
pontok szerint összefoglalja Pascal egyéniségének 
egész fejlődését, főbb munkáit és eszméit. Kozári 
régi munkása filozófiai irodalmunknak, ez már a 
tizenhetedik munkája s mint a többiben, ebben is 
mint önálló gondolkodó áll szemben tárgyával. Jól 
ismeri Pascalt, behatolt gondolkodásának mélysé
geibe, fejlődósükben ragadja meg eszméit, — ha 
itt-ott vitára hiv is ki, mindenesetre érdekes és 
gondolatokat keltő könyvet adott ki, melyből egy 
intenzív szellemű életet élő lélek nyilvánul. 

Hogyan vadászszunk veszélyes vadra? Vojnich 
Oszkár, az eddigi munkáiról jól ismert utazó, egyike 
a legtapasztaltabb magyar vadászoknak, most olyan 
könyvet adott ki, a mely érdekelni fog minden 
vadászembert és érdekelni fogja azokat is, a kik 
szeretik az állatvilágot. Arról szól, hogy mikép, 
micsoda módokon kell a tropikus vidékek vesze
delmes vadállataira vadászni, miféle eljárásokat kell 
alkalmazni a különböző vadállatokkal szemben? 
Bevezetőképen általános tudnivalókat mond el a 

fölszerelésre, fegyverekre, a személyzetre stb. vonat
kozólag. Azután vadászszempontokból osztályozva 
tárgyalja a különböző fajta állatok vadászását: a 
vastagbőrűekót (elefánt, orrszarvú, viziló stb.), a. 
puhabőrű veszedelmes vadakét (oroszlán, tigris, 
leopárd stb.), ismerteti az európai vadászok által 
látogatott vadászterületeket és a vadásztörvényeket 
Afrikában s egyéb exotikus helyeken. Az adatokat 
részben saját tapasztalatából meríti, nagy részben 
pedig hires vadászok irataiból. A könyv ilyformán 
nagyon hasznos vademecum exotikus tájakra utazó 
vadászoknak, nem különben azoknak, a kik — sze
retnének messze ismeretlen vidékeken vadászni. 

A «Jó Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek: 
Elek képes gyermeklapja legújabb, április 5-iki 
számába Fcleki Sándor és Vértesy Gyula irtak ver
set, Szabóné Nogáll Janka elbeszélést, Sebők Zsig
mond új Dörmögő-cziklust kezd Dörmögő Dömö
tör szerencséje czímmel (egyike lesz ez a legmulat
ságosabb és legkedvesebb DörmÖgő-történeteknek), 
Zuboly Eudolf trónörökösről emlékszik meg rokon
szenves, meleg hangon, Faragó Géza pompás ké
pet rajzolt, Elek nagyapó mesét mond el. Egy bá
jos franczia mese, Zsiga bácsi mókája, Benedek Elek 
regényének folytatása, a rejtvények, szerkesztői ize-
netek egészítik ki a szám gazdag tartalmát. A a Jó 
Pajtása-t a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára 
negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre 5 korona, 
egész évre 10 korona, egyes szám ára 20 fillér. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadó
hivatal (IV. ker., Egyetem-utcza 4.). 

Új könyvek: 
A franczia irodalom főirányai. Irta G. L. Stra

chey; átdolgozta Schöpflin Aladár. Budapest, Frank-
lin-Társulat; ára csinos vászonkötésben 1 K 60 f. 

Pascal. (Tanulmányok.) Irta Kozári Gyula. Bu
dapest, Szent István-Társulat; ára 8 K. 

Hogyan vadászszunk veszélyes vadra ? Összeál
lította és irta Vojnich Oszkár. Budapest, Singer 
és Wolfner. 

H A L Á L O Z Á S O K 
Elhunytak a közelebbi napokban : Alsócsernátoni 

CSEENÁTONY ALAJOS, volt 48-as főhadnagy, nagybir
tokos, 92 éves korában Marosvásárhelyen. — Sajó
kazán SZOTÁK PÁL, 48-as honvédfó'hadnagy, nyűg. 
m. kir. honvédőrnagy, 85 éves korában. — Kiss 
DÁVID, 48-as nemzetőr, 94 éves korában Buda-

a kiváló bór- és lithiumos gyógyforrás, vese- és hólyagbajok-
nál, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és 

lélegzési szervek hurutjainál kitűnő hatású. 
S C H T T T . T F . S Á f i - O S T ^^T'-^ipóexl 8«lT«tortorr»»-YálLUt 

5cfae$erí vám
mentesen elymeí házhoz 

Kérjenek minta', a m! újdonságainkból fekete, I 
fehér, vagy színeiben: crépon, faconnés, chinés, I 
ottoman, messalin stb. moussellne 120-cm, széles,! 
méterje K. 1.20-tól kezdve, bársony ruháknak, I 
éa blúzoknak, pilis, kábátoknál- és köpenyeknek, | 

valamint blúzok varratlan él ruhák valáiü sváf 
hímzéssel batiat, -gyapjú, és selyemben. 

Mi csakis kezeskedett aaolid selyem 
vetet árulunk, közvetlenül aia§án»ey9kn*k, aoata- I 

kéltség, és vámnwnteean a házhoz. (Dupla UvalMlyaa;.) | 

Schweizer és Társa, Luzern U 24(Srtjez) 

CZIMBALOM 
Legújabb szab. aczélszerke-
zettel részletre is. Csodaerös, 

nan<zu Qrsmoron géP 25 K 
s feljebb. — Hozzá : Fedák 
Sári, Király, Rózsa, Berczei, 
Eonci, Carnso-tól legszebb 
lemezek 2 korona 50 fillér. 
Uűnaíiflir világhírű meste-
ncycuun Iek hii ütán7,atai 
Fuvolák. Tárogatók, cziterák, 
harmonikák, stb. — Húrok. 
MOGYOBOSSY GYULA 
kir. szab. hangszergyár, 
Bpert, TOL, Eákóczi-at 71. 

I Javítási műterem stb. Szamos kitüntetés 
' a jő munkáért. — Árjegyzék ingyen. 

r r > ^ Q I T 
- A . • JZm gyógyforrás, Bereg m. I 

A g y o m o r , b e l e k , l m g y h ó l y a g s különösen a l 
l e g x ö s a e r v e k hurntos bántalmainal i g e n j ó h a 
t á s a még akkor is, ha v é r z é s e k e s e t e forog fenn.] 
Megrendelhető: É D E S K . T J T Y L . - m á l Budapesten i 

\ a forrás kezelöségénél, Munkácson. 

Steckenpferd-
liliomtejszappan 

Bergmann & Co. czégtől, Tetschen, a/Elbe. 
egyre nagyobb kedveltségnek és elterjedtségnek örvend, 
szeplő ellen való elismert hatásánál fogva s a bőr- és szép
ség gondozásában való fölülmulhatatlanságáért. Ezernyi 
e l i s m e r o l e y é l I Sok l e g n a g y o b b kitüntetés ! Bevásárlásnál 
óvatosság! Ügyeljen nyomatékosan a Steckenpferd védő
jegyre és a czeg helyes nevére I Darabja 80 fillérért kapható 
gyógyszertárakban, drogériákban, illatszerüzletekben, stb. 
Hasonlóképpen kitűnő Bergmann Manera liliomkrémie (70 
fillér egy tubus). Kitünö szer női kezek gondozására. 

Kocsié ru c sa r n o k 
Budapest . IX., Köztelek-utcza 4 . 

Lohr Mária 
A főváros elad és 
legrégibb csipke-
tlaztitd, vegytlaz-
tltó és kelmefestő 
gyári Intézete. 

LL1 

(KRONFUSZ) 
Gyár éa főüzlet: 
VII., Baross-u. 85. 
Telefon: József 2—37. 

Fidkok: II. ker., 
FS-utoza 27. az. 
IV. ker,, Eskü-út 
6. az. IV., Keos-
keméti-uteza 14. 
V., Harminczad-
utcza *. az. VI., 
Teréz-kdrút 39. 
VI., Andrássy-út 
16. sz. VIII. ker., 
lózsef-körút 2. 

A monarchialegnagyoMocsivaktára. Árjegyzék ingyen. 

Aranyérem, Wien 1912. 

IDEGGYÖNGE FÉRFIAK 
elgyöngült erejüknek visszatérését elősegítik az 

E V A T O N - T A B L E T T Á K 
által. Kérje az orvosi véleménygyüjteményt. Minta 
K 4.20, Vs karton K 10., egész karton E 18. után
véttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében: 

S t . M á r k u s - A p o t h e k e , W i e n , H a u p t s t r a s s e 1 3 0 
Fölerakat- Hunnia-gyógyszertár Budapest, VII. kar. 
Erzsébet-körút 56. — Tőrök József Budapest, Király-
atoza 12. az. — Kapható minden gyógyszertárban. 

14. SZÍM. 1914. 61. ÉVFOLYAM. 
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pesten. — 8. KOVÁTS DÁNIEL, ref. lelkész, 82 éves 
korában Pomázon. — Várbogyai BOGYAY IMBE püs
pöki uradalmi bérlő s megyebizottsági tag 81 éves 
korában Dadapusztán. — Vizsolyi HUNYOB SÁNDOR 
nyűg. törvényszéki elnök, a vaskoronarend lovagja' 
79 éves korában Budapesten. — ld. HOLTZSPACH 
NÁNDOB, építési vállalkozó, 76 éves korában Buda
pesten. — Saárdi gróf SOMSSIOH IMRE, a főrendi
ház tagja, a kapos-újlaki és h.etesi majorátusok 
birtokosa, 71 éves korában Pozsonyban. — LICHT-
NECKERT ANDRÁS, szállótulajdonos, a koronás arany 
érdemkereszt tulajdonosa, 70 éves korában Szabad
kán. - - Nagykállói KÁLLAY N. LAJOS, 70 éves korá
ban Ermihályfalván. — NEMES SÁNDOR, a Franklin-
Társulat főtisztviselője Budapesten. — Sólyom FE
KETE ZSIGMOND, miniszteri tanácsos, az Országos 
Vízépítési Igazgatóság vízrajzi osztályának vezetője, 
67 éves korában Budapesten. — Dr. GÉTIN LAJOS' 
a kisczell-kemenesaljai közkórház igazgató-főorvosa' 
65 éves korában Czelldömölkön. — BEISOHL HEN
RIK, nyűg. jegyző, 61 éves korában Sopronban. — 
MOSCH BEZSŐ, székesfővárosi számtanácsos, 51 éves 
korában Budapesten. — KUGLER JÓZSEF, III. ker. 
városbíró székesfővárosi törényhatósági bizottsági 
tag Budapesten. — Tornyai SCHOSSBERGER GUSZTÁV, 
56 éves korában Budapesten. — KOSTENSZKY BÉLA 
nyűg. erdőtanácsos, 4-8 éves korában Máramaros-
szigeten. — Nagysurányi báró SUBÁNYI JÁNOS, 23 
éves korában Budapesten. — Galanthai FEKETE 
PÁL, 23 éves korában Monoron. — Zólyomlipcsei 
FBITS BÓBEBT, nyűg. Ítélőtáblai tanácselnök, 79 éves 
korában Budapesten. 

Özv. BADIMECZKY MIHÁLYNÉ szül. Lengyel Erzsé
bet, 90 éves korában Alsódabason. — Özv. szá-
decsnei SZÁDECZKY SÁMUELNE, szül. ivanóci Kanócz 
Jeanette, 78 éves korában Kolozsvárott. — Bába-
bogyoszlói és zalakoppányi VAIDA BEBTA, 76 éves 
korában Szombathelyen. — Enyingi WERTHEIM ÁK-
MINNÉ, szül. Grünfeld Irma, több jótékonyegyesü
let vezetője, 66 éves korában Székesfehérvárott. — 
Özv. BÁBEL JÁNOSNÉ, szül. Arnold Mária, Bábel 
Bezső székesfővárosi polgári igazgató édesanyja, 
64 éves korában Budapesten. — Özv. SCHNIEBEB Jó-
ZSEENE, szül. dombóvári és iváncsfalvi Dombay 
Laura, 58 éves korában Budafokon. — Özv. PLA-
NETER GDIDÓNÉ dr.-nó, szül. Klausz Hermin, 52 
éves korában Budapesten. — HERMANN FERENCZNE, 
szül. Liewehr Katalin, 45 éves korában Budapes
ten. — TÍMÁR FANNI, polgári iskolai kézimunka
tanítónő Győrött. — PONYIOZKY PÁLNÉ, született 
Sziráczky Vilma, huszonhárom éves korában Te-
rnesbökényben. 

E G Y V E L E G . 
* A new-yroki közúti vasutak. Az elmúlt évben 

New-York közúti vasútai 650 millió utast szállí
tottak, 16 millióval többet, mint 1912-ben. Az uta
soknak közel két harmadrésze a földalatti vona
lakat vette igénybe, a melyeken már 10 kocsit kell 
egymáshoz kapcsolni. A közúti vasutak bevétele 
kerek 35 millió dollár, vagyis 175 millió korona 
volt, közel öt millióval több, mint 1912-ben. 

Húsvét i ü n n e p e k r e az összes gyermekruhúzuk, 
cziltkek, csecsemőtől a 18 éves korig, legnagyobb vá
lasztékban kaphatók, a Tulipán Gyermek Otthoni 
Darvas Jenő czégénél (Koronaherczeg-utcza 8/a), it 
kívánatra nagy képes gyermekdivat árjegyzékét ingyen 
küldi meg. 

Sok pénz megkímél te t ik a közvetlen uii- és 
nőiszövet bevásárlás által, Siegel-lmhof BrtinD, szövet-
gyári czégnél. Magánszemélyeknek az által a lehető
ség nyujtatik, magukat a legolcsóbb gyári árért a 
legjobb és legdivatosabb szövetekkel ellátni. 

SAKKJÁTÉK. 
2894. számú feladvány Peigl Miksától, Béos. 

_ ^ SÖTÉT. 

8 

H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : Merényi Lajos. — Ludányi 
Antal. — A tBudapesti Sakk-kór: — A tBudapesti 111. ker. 
Sakk-kőr.t (Budapest) — Németh Péter (Csongor.) — Kin-
tzig Bóbert (Fakert). — Hoffbauer Antal (Lipótvár). — 
Székely Jenő. — Méazey József. — A tGyőri Sakk-kört. 
(Győr) — A tZborói Tártaikért. — A tKalocsai Katholikti* 
Kört. — A tDunaföldvdri Egyenlőségi kört — Csolnoki Ist
ván (Hajduhadháza). — A iLeibiczi Gazdasági Kaszinót — 
A tCsengeri Kaszinói — Liebel Dávid (Bajmok). — Lnstyik 
János. — Szivák János (Alberti-Irsa). Patkó Imre (Talpas). 
Szántó Izidor és Bónai Ignáoz (Zombor). — Molnár Henrik 
(Sopron). — Jánosi István (Annafalu). — Kiss Gábor (Nyir-
egyháza). Timár Mihály (Endrőd).  

Szerkesztői üzenetek. 
Az egyik. Ma. stb. Van néhány jó gondolata, de 

többnyire esetlenül, erő és lendület nélkül fejezi ki s 
igy elvész annak is a hatása, a mi jó. 

Szólalt a harang. Azt mondják. Ez az a pityergő 
szentimentalizmus, a melylyel a múlt század elei 
német költészet inficziálta az irodalmat s a melyet az
óta nem sikerült kiirtani. 

A semmi-vágy dicsérete, stb. Fél-munkák ezek is : 
jó szavak, e«y-egy jól megérzett kép, a mely szétfosz
lik a kifejezés fogyatékosságán, — egyik vers sem 
mutat teljes és önálló költői egyéniséget. 

A beteg. A fordítás igen elmarad az eredetitől, 
mondvacsinált éa kifejezés nélküli nyelven szól és 
nem birja el a mondanivalók terhét. 

Kikeletkor. Tipikus tavaszi vers, a milyen százával 
zöldül ki az első meleg napsugárra. 

Mese. Ez a hang, ez a tárgy valamikor divatban 
volt, de divat volt akkor is, és mint minden divat, 
hamar elmúlt. 

K É P T A L Á N Y . 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

A 2891. számú feladvány megfejtése Gottsohall 
Hermanntól. 

Világos. Sötét. 
1. Bgl—g8 _ ... dGxe5 
% Fe3—g5 stb. 

1. d 6 - d 6 
2. Hc4—d6 f stb. 

Világos, a. Sötét. 
1. Í6xe5 
'2. Hc4-df i f stb 

A «Vasárnapi Ujság» folyó évi 10-ik számában 
megjelent képtalány megfejtése: Hálátlanságnál 
nincs rútabb bűn a világon. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pá l . 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-u. 11. 

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

közvetetten Svájcból vám- éa portó
mentesen házhoz szállíttatnak. 

RuháK B l ú z o K 
1 1 . 5 0 kor-tói 

kezdve. 
3 . 8 5 kor-tói 

kezdve. 

G y e r m e K r u h á R 
5*T5 kor-tói kezdve 

Legjobb svájci hímzés, batiszton, 
voilon, krepónon, vásznon és selyem 
újdonságokon. 

Kérje divatképekkel 197 és bimzés-
mintákkal ellátott új mintagyuj teményünket. 

Magyar levelezés. 
Hímzett ruháink varratlanok, azonban 

endelésre különféle nagyságú mintalapokat 
szállítunk. 

Sc/lveijerá Co. ^sl%%™ 

Daczára az áremelkedésnek 

5 KILÓ 
a préselésnél könnyen meg
sérült finom toillette szap
pan k a p h a t ó (50—54 drb, 
rózsa, orgona, mandula, ibo
lya, növény stb. illatokban) 

c s a k 6-50 K - é r t 
a pénz előzetes beküldése, 
vagy utánvét melleit. Ked
vező alkalom h á z a l ó k , 
e l á r u s í t ó k stb. részére. 
I l l a t s z e r k e r e s k e d é s : 

H u m a n n Ferencz 
m a g y a r o z é g . • • 

Kőzp. Wien, II. Aloisgasse 3/42 

»fr Csak a hölgyeket érdekli I • 

Eisff magyar női egészségügyi 
és testápolási cikkekszaküzlete 

• * m n m r * Bp»»t, ív., Komna-
K E L E T I I . "«rcf-.i4/i6..«. 
• " • " • " " " * ifir.Szapáry-uívar.) 
A még aalát oyártmányu ét külföldi kü
lönlegességei : Haakatók az dsszea al-
taatl bántalmak ellen. Eredeti párisi fű
zök és melltartök éptermetünk részére, 
valamint kiegyenlitdfüzök ferde növésüek 
számára. Ca. éa kir. szab. sérvkötök. 
Egyenestartők. Hygienlkus havlöajkötők! 
Bummiharisnyák. A legki.álóbb franczia 
és amerikai női ővazer különlegességek I 
UJ1 Autó Vaginái Spray. UJ! Irrlgáto-
rok, bidék, Talamint ax össze* betegápo
lási ozikkek. — Csak szakavatott női 
kfazoigáláa. — •éraékelt éa polgári árak 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve 

*' ltí ,1«' ,íí , l«"íi"'«"B" ;í 

•f. ASSZONYOK + 
zavaroknál, ha mar mindent 
megpróbáltak eredménytelenül, 
ugy hozassák meg az orvosok
tol elismert, fényesen bevált 
szert Meglepő erednxtay. Sza
vatolt ártalmatlan. Naponta 
hálairatok. L erősségű M. 4'50, 
II. erősségű M. 6'SO, — Diszkrét 
vámmentes szétküldés utinvét-
tel. Laboratórium F. Gutsche 673. 
— — - Berlin C, 2. 

» a j i » < / ^ i - » » ^ t » » 

ftriwtfwrinmfrrtrtfifirf 

ZEISS 

Tábori látcsövek és színházi látcsővek. 
Nagy fényerősség. — Nagy láttér. 

UJ MODELLEK. 
Eredeti árakon minden szakba vágd üzlet által beszerezhetők. 

T. 404. sz. katalógus díjtalan: 

•öSrjLZEiSS 
Oeseiiicti.P "i b n 

IX/3., Ferstelgasse 1. 

Gyárak: Győr, Jena, London, Wien, Riga. 
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Kalapot emelünk a 

Tulipán 
Gyermek - Otthon 

DARVAS JENŐ 
O cs. és kir. fensége József főher-
ezeg udv. száll, czég előtt, hol a 

húsvéti ünnepekre 
az összes gyermek
ruházati c z i k k e k 
csecsemőtől 18 éves korig, a 
legnagyobb választékban kap
hatók. Kívánságra ingyen küldi 

meg a czég gyermekdivat 
nagy képes árjegyzékét. 

~rrr,« 
TULIPÁN CYERMEK-OTTHON 
DABVAS IEHŐ Budapest, IV., Ko 
ronaherceg-u. 8a. (Haris bazár.) 

• » • © 

evőkés i le tek , kávé- , t ea - és 
mokka, továbfcá likőr-, sör-
és borkészletek, szivarg-ar-
nitnrák stb. nagy választékban 
Megrendelhetők legolcsóbban, 
ug*- készpénzért mint 20 havi 

részletfizetésre 

Elek és Társa rt. 
i IRODÁK: V., Bálvány-u. 18. 
'., ÜZLET: VI., Andrássy-ut1 

Legújabb kimerítő nagy ké
pes árjegyzék ingyen és bér
mentve. — Kívánatra a posta
költség viselése ellenében 
megtekintésre Is szállítunk 

Tele fon 
91-13. 

Dus választék ! 
N e m e s , 
k o r o n a , 
p a r a d i c s o m , 

IlÓCSUÍ 
magyar strncztollipar 

GUTTIANlí, 
I?., Bécsi-u. 1. (Félem.) 

(HÓM 
^••• • • • •Sav. VTVAN 

IBAC I?) 
ZONGORÁK 
HECKENAST 

GUSZTÁV 
Z O N G O R A T E R M E I 
BUDAPE5TGIZEILATÉRZ-

A LA Pi TVA1865 TELEFON-1-69* 

EZÜST! DBÁGAKŐ! ÉKSZER! 
S Á R G A J Á N O S , 

cs. és kii. udv. szállító, 
ékszerén, müötTdsnél. 

Bpest, IV., Kigyő-tér 5. 
Ezüst evőeszközök, grammja munkával együtt 12 f. 
Ezüst tálczák, tálak stb. grammja 16 fill. Ezüst czu-
kortartók, kosarak, zsardinetó-ilrrányok stb. gr.-ja 
16 flll. Elsőrendű aj áruk I Legújabb árjegyzék In
gyen és bérmentve. Vidékre választékot kfllMkl 

Legjobb beszerzési forrás! 
Kész ágyak 

jó cseh ágytol lbólü 
Sürüszáln vör. nankingba (inlett) töltve, egy 
dunyha 180X120 cm. 2 párnával, mindegyik 

uj, puha, tartós tollal K 16'—, 
Félpehely K 20-—. Pehely K 24-—. Dunyha 

lül K 10-—, 12-—, 14-— és 16-—. Fej-
párna egyedül K 3'—, 3-50 és 4-—. Kétszer 

dunyha 200X140 cm. K 13'—. 
14-50, 17-60 és 21-—. Ehhez fej-
páma 90X70 cm. K 4-60, 520 é« 
5-50. Öt ke. szürke toll K 9-40, 
jobb K, 12— K 16-ig. Félfehér 
K 17'—. Őt kg. uj, jó, fehér, por
mentes ágytol 1 K 24'—. Hófehér 
K 30'—, jobb K 36—. Legíno-
mabb uradalmi foszt. K 45'—. öt 

kg. fosztatlan élő libákról K 26-— és K 30*—. Fehér pehely, nagypelybö 
K 5-—, Jobb K 6'—. Finom mellesztett pehely K 6-50 V« kg.-kint. 
Szürke pehely Vi kg. K 2-50 és 3'—. Szétküldés bérmentve utánvéttel. 
Becserélés postadijznegtérités ellenében. S i g m u n d Lederer, Jano-
• • witz a. Ang-el Nr 145 . b e i Klat tan , Bőnmen. • • 

írná 

A M P U T Á L T ÖN? 
Ak<.r ön e'egáns, a czélnak tel
jesen megfelelő műlábát vagy 
műkezet? Ez esetben szívesked
jék bi/alommal a 3í év óta fenn
álló, Keleti J. budapesti ortho-
iHiiiai mii intézetéhez fordulni. 
Keleti; műlábai és műkezei, 
járó és tátngépei a legjobbak 
a világon ! Elegáns, könnyű 
járás! Több évi jótállás! Ki
fogástalan technikai kivitel ! — 
Orthopaediai műftizök ferdénnót-
tek részére. Legújabb képes ár
jegyzéket ingyen és bérm. küld : 

KELETŰ. 
b e t e g á p o l á s i c z i k k e k é s t e s t egyenes i tő -
g é p é k gyára , Budapes t en , IV. ke rü le t , 

K o r o u a l i e r c z e g - u t c z a 27. s z á m . 

J E S C O C Z I P Ö K " ELSŐRENDŰK! Egységárak: 
A legjobb _ — 

Angol varrott fekete, barna, lakk újdonságok. A legelegánsabb 
D R v T M D K í r H o i i T o r W A r - i + o l I V . ke r . , Kecskemé t i -n t cza 1» . sz., I V . ke r . , K o s s u t h l^ajos-utcza 2 . sz. és V I I . ker. , 
H A M A K M : U e U l b L I I / A l i l e l i E r z s é b e t - k ö r u t 3 6 . szám. — T e l e f o n : 4 4 — 5 7 . — Árje&yzék i ngyen és b é r m e n t v e . 

12*50 k o r . 
16-50 i 

14. SZÁM. 1914.- 61 . ÉVFOLYAM. 
VASÁBNAPI ÜJSÁft. 279 

CtALDERONI ÉS TÁRSA 
B u d a p e s t , V. k e r , , G i ze i l a - t é r I. (Haas-pa lo ta . ) 

Zeiss, Busch é s Goerz 
prizmás látcsövek leg
újabb typusaí. Szinházi, tá
bori, vadász é s ver
seny-látcsövek. Modern 
szemüvegek, orrcsiptetők és ]or-
gnettek Zeiss Punctal é s 

Busch Isokrystar Uvegek-
Kel arany, double és teknősbéka 
keretben. Aneroid légsúlymérők, 
hőmérők, nagyitóüvegek, nagyító 
tükrök. Fényképészeti ké
szülékek é s kellékek. 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Guüiver Angol 

Bőrbutor 
szakműhelyek 
KENDÜiWAL 
Budapes t , IV. ke r . 
Semmelwes-n. 7. sz. 

rendkívül olcsó, mert kaucsukból készült. 
ini!iiliiiiiiiiiiiiiii!iioiii!:;;iiii»!iiiiiiiiiliiir 

r™— — -
[ „ A l t v a t e r " 
[ 
[ 
L_. 

G e s s l e r 
] 
] 

Budapest . J 

Angol bőrbutor, Ebédlő
székek, irodai karos
székek szakszerű gyár
tása. Külön osztály 
használt bőrbutor mo
dernizálására, felfrissí
tésére és festésére. 
Széká ta lak i tások . 

Ne vesződjék 
régi rossz lámpákkal , 
m i k o r c s e k é l y h a v i 
ko losóndí j f e j é b e n a 

CIPŐKRÉM 
Minősége kitűnő 

puhit, tisztit. 
fényesít. 

ésGEIGER 
csász.cs kir. udvari,szállító Budapest* 

KAPHATÓ ívj i N*D E N ÜTT. 

^SZksk^^SZksRlSZk 

Ki akar 
egy órát 
iogyen? 
Hogy a mi kitűnő zsebóráinkat 

mindenütt megismertessük, 
5000 órát osztunk szét ingyen. 
Küldje be pontos czimét csak 
egy levelezőlapon a következő 
" ^ ~ " " Ó r a g y á r n a k : mmmmmmm 

Jákob Kimig, W i e n I I I 2 
Postamt 45 , Fach. 

"^WW^^^WW^ 

H o g y m i n d e n k i -
í e k l e h e t ő v é t 
a z u t o l é r h e t e t l e n 

WIKTORIN-FENY 
könnyen 

beszerezhető! IRélknlőzbeteüenl 
minden 

háztartásban! 

Nincsen kanóca, nin
csen rezetéke. bárhova | 
vihető és semmi körül
mények között fel nem 
robbanhat. 100 gyertya 
fényerős vi lágítás órán-j 
ként csak négy fillérbe 

kerül 

beszerzését, 
| bérletosztályt 
l é t e s í t e t t ü n k , 

I ahol csekély havi 
kölcsöndíj fejébenI 
tetszésszerinti 

I kivitelű lámpák | 
kaphatók. 

MARGIT-
CRÉME 

a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az egész világon 
el van terjedve. P ratlan hatása szerencsés összeállításában 
rejlik, a bőr azonnal felveszi és kiváló hatása már pár 
óra lefolyása alatt észlelhető. Mivel a Margit-crémet utá
nozzák és hamisítják, tessék eredeti védjegygyei lezárt do

bozt elfogadni,mert csak ilyen készitmé-
u .. nyert vállal a készítő mindennemű fele- M .. 
margu- jösséget. A Margit-créme ártalmatlan, "Wfl"-
szappan zsirtalan vegytiszta készítmény, amely a pouder 
70 fillér külföldön nagy feltűnést keltett Ara lK. IK 20 f. 

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

BndapestsVULsP laross-ntca L 
| Saját érdekében kérjen azonnal díjtalan tájékoztatót.I 

-|- HÖLGYEK! -|-
Havi időszaki zavaroknál rendeljék meg bizalommal — hosszabb 
elmaradásnál is — a fájdalom nélkül biziosan ható veszélytelen 
cseppeket f e l e lős ség i nyi latkozattal az eredet i fe l talált ná l . 
I-sn erejű M. 450. Il-od erejű M. 6'50. Gyors, diszkrét vámmentes 
szállítás, magyar utasítással. T i toktar tás . — Készíti az Eg-y edfil 
v a l ó d i Greeriford-Laboratorium, Paris. —A kizáró lagos e ladó: 
A . G r n n w a l d , B e r l i n 6 1 . N . O . 5 5 . 

Óvakodjék ezégem utánzóitól, mert minden 
más közönséges, értéktelen hamisítvány. 

W i n s s t r a s s e 6 9 . 

É) 
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Gyermekeknek 
legbiztosabb szer váltó
láz, hideglelés és sza
márköhögés ellen a ma
gyar orvosok által 40 
arannyal jutalmazott 

Rozsnyay világhírű 

Chinin-

Hutter és Schrantz r.-t. 
szitaárú- és nemezposztógyárak magyarországi telepe 
B u d a p e s t , X . k e r . , G y ö m r ő i - ú t 8 0 / 1 5 . s z á m . 
Ajánlja kész állapotban, tehát utólagosan tüzhorg-aiiy-
zassa l e l l á tó t ; többször csavart gfepsodronyfonata.it 

czukorkája 
és 

Chinin-
csokoládéja 
Nem keserű és igy gyers , 
mekek szivesen veszik. 
Milléniumi nagy érem
mel Kitüntetve és törvé
nyesen védve. A v alódi 
készítmény csomagoló- Kapható minden gyógyszertár-
papirosán Rozsnyay NI. ban. — Készíti a fe l ta lá ló: 

afbal"arfÍa
fiiíáth

2fdro Bozsnyay Mítyás gyógysz. 
egy dobozban 3 koroua. Aradon, Szabadság-tér 8. szám. 

Valódi brünni szövetek 
az 1914 évi tavaszi és nyári Idényre. 

H i r es biztos golyó lövésnek 
«Biztos kéz — biztos halál» c. útmutatója 1-20 K. 
Klespi iz , Gosztola, 

mint tariósság tekintetében páratlan gyártmányt! (Nem tévesz
tendő össze más fajta fonatokkal. melyek_ mind közön
séges horganyozott drótból készülnek.) Tüskés huzalok, 
sima huzalok, kettöshegyü szegek stb. igen jutányos árban, 
árjegyzék és minták ingyen és bérm. Továbbá gyártatnak : 
Xeritésrácsofe, kapuk és ajtók a legegyszerűbbtől a 

f « 

legdíszesebb kivitelig, előnyárak mellett. Költségvetések 
• és tervezetek díjtalanul. fl 

Egy szelvény 
3.10 m. hosszú 

teljes férfiruhához 
(kabát, nadrág, és mellény) 

elegendő, csak 

1 szelvény 7 kor. 
1 szelvény 10 kor. 
1 szelvény 15 kor. 
1 szelvény 17 kor. 
1 szelvény 20 kor. 

Egy szelvényt fekete szalonruhához 20 K-ért, szintúgy 
felöltőszövetet, turistalódent, aelyemkamgarnt, női kosztüm 
szöveteket stb. gyári árakon küld, mint megbízható él 

szolid cég mindenütt ismert posztógyári raktár. 

Siegel-Imhof Brtinn 
Minták Ingyen és bérmentve. 

Az előnyök a melyeket a magánvevő élvez, ha szövet
szükségletét közvetlen Siegel-Imhof cégnél, a gyári 
piacon rendeli meg, igen jelentékenyek. Szabott, leg
olcsóbb árak. Óriási választék. Mintahfl, figyelmes 
kiszolgálás, még a legkisebb rendelésnél is, teljesen friss 

áruban, f 

r2&ae0A 

GYÖNYÖRŰ 

ALLATOK 
BORBETEGSÉGEI 
ELLEN 

• legbiztosabb hatású szer, az állatorvosi főisko
lán éveken át kipróbált és hatásos gyógyszer
nek elismert 

CADOGEL. 
Lobos, nedvezó, akut vagy idültébörgyulladá-
soknál (ekzema) viszketeg, állati rüh, bőrséru-
lések eseteiben legjobb a 

CADOGEL. 
Heveder- vagy nyere^törések, é-jési sebek, csüd, 
sömör (Mauke), kiütések, feldörgölések gyógyí
tására egyedüli biztosan ható szer a 

CADOGEL. 
A bőrbántalmak kezelését egyszerűsíti, a gyógy-

' tártam idejét megrövidíti, a bőrhámképzést gyor
sítja, az elszarusodást nagyban elősegíti; 

K a p h a t ó g y ó g y s z e r t á r a k b a n é s d r o g é 
r i á k b a n t n e z a t o n k é u t . 

Ismertetöket díjtalanul k ü l d E r é n y i B é l a Diana 
gyógyszertára, Bpest, Károlv-körat 5 a, ahol a C a -
d o g e l 1 K 9 0 f . -es é s 3 K 8 0 f . - e s t u b u s o k -
í j á n , p o n t o s u t a s í t á s s a l e g y ü t t k a p h a t ó . 

RÓZSA 
MAGASTÖRZSEKET 

lEGJUTÁNYOSABBAfl 
SZÁLLÍTANAK 

FISCHER ÉS TÁRSAI 
FAISKOLÁK ÉS SZŐLŐOLTVÁNYTELEPEK 

NAGYENYED. 

QRflíIMOFON 

és grammofonlemez 
óriási választékban. 

Készpénzfizetés ellenében 
gyári áron és mintegy 15% 
arfelemeléssel csekély havi 
részletf izetésre!! 
Eredeti «Angyal» védjegyű 

grammofonok lerakata. 

ELEK és TÁRSA r-t. 
B U D A P E S T . 

Irodák V., Bálvány-u. 18. 
Üzlet VI., A u d r á s s y - u t 1 . 
Legújabb kimerítő grammofon és ) 
lemezárjegyzék ingyen és bérm. 

Fajbaromfiak é s e z e k 
t o j á s a i 

Sárga és fehér Cochin-Chin.% 
Brahma, Langshahn, fehér és 
sárga Orpington, Plvmniith-
Rocks, vörös lihode Island, 
Houdan, ára törzsenként (egy 
kakas és két tyúk) 50 K, 1 tojás 
80 fül.: vegyes szinfi törpetyukok 
torzsánkéit IS K,.l tojás 30 fill., 
hófehér törpetyukok törzsen
ként 25 K, 1 tojás 50 fill. Peking, 
Aylesbnry és pézsmakaesák 
törzsenkent 45 -00 K, 1 tojás 
100—15!) fill., virginiai hófehér 
pulykák törzsenként GO kor.. 
1 tojás 150 fill. Óriási emdeni 
ludak törzsenként 75 K, 1 tojás 
2 K. Angol zöldhátu fáczánok 
törzsenként 35 K, 1 tojás 1 K. 
Továbbá igen nagy készlet tű
levelű fákban és pedig : lucfenvö 
30—250 cm. m. 3)—180 fill., törn-
jénfenvö 100-300 cm. ni. 120— 
2 0 fitt, fehérfenyő 30—301 cm. 
m. 50—200 fill., feketefenyö 30— 
120 cm. m. 70—150 fill., banks-
fenyö 30-200cm. m. 30-120fill. 
drbként Sftranycsernetik: ákácz 
és glaeditia 1—2 éves 1000 drb-
ként 5—12 kor. Magastörzsü, 
bokor- és -kuszórózsák drb-
ként 70 fillértől feljebb. Gyü
mölcsfák, díszfák, diszbokrok, 
stb. Képes főárjegyzéket kívá

natra ingyen küld: 
Gróf- Bat thy iny Zsigmond 
urad. in tézösége , Csendlak. 
n. p. Perenozlak, Vasmeg-ye 

fiMmmáHwiii'umá^á 

NIMRÓD 
Képes vadászati és versenysport újság. 

SzerKeszti: Szabó Kálmán. 

Minden számában sok érde
kes vadászati fénykép-felvéte
leket közöl. Szakszerű czikkeit 
ismert Íróink irják. Kovataiban 
minden vadászati ügyben fel-

az összes bérbeadó vadász
területek árverésének idejét 
közli. 

A díszesen kiállított lap ha
vonként háromszor jelenik meg 
és előfizetési ára.félévre. 6 kor. világosítást kap az olvasó és 

Mutatványszámot a k iadóhivatal sz ivesen küld 
Budapest, IV. ker.:, Egyetem-utcza 4. sz. (Franklin-Társulat.) 

MASYAHHON ELSŐ, LEGNAGYOBB ES LEGJOBB HÍRNEVŰ ÓRAÜZLETE. 

Képes árjegyzék bérmentve, iavitáaok pontosan eszközöltetnek. ^ 

Frankl in-Társulat nyomdája , Budapest , IV. , Egye tem-utcza 4, 

15. SZ. 1914. (61. ÉVFOLYAM.) SZERKESZTŐ 

H O I T S Y P Á L . BUDAPEST, ÁPRILIS 12. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vánnegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal:- IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési 
feltételek: 

Egészévre 
Félévre „ 
Negyedévi! 

_ SO korona. 
_ 10 korona. 

S korona. 

A «V(/dgl-róiiiArd»-val 
negyedévenként 1 koronával 
I több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg
határozott viteldíj is csatolandó. 

H Ú S V É T . — K. Mihály Lili rajza, 


