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HÁT 
és derékfájásnál, szaggatásnál, egyszóval 
mindennemű meghűlésből eredő fájdalmak¬ 
nál a legjobb fájdalomcsillapító bedörzsölő 
háziszer a «DIANA-SÓ8BORSZESZ». Sokan 
utánozzák és hamisítják 

MOST 
ezt az egyetlen kiváló tulajdonságokkal biró, 
masszírozásra, dezinficiálásra és borogatásra 
legalkalmasabbDIANASÓSBOBSZESZT.Ezért 

MOND 
jak is általánosságban az emberek, hogy a 
«DIANA-SÓSBOE8ZESZ» a csoda-háziszerek 
közé tartozik. Egy biharmegyei földesúr a na¬ 
pokban a következő levelet irta egy főváros¬ 
ban lakó rokonához: Abból a hires háziszerből 

HÖlMEh, 
Urak, 

kiknek bármely okból arczu-
kon, kezükön vagy testükön 

pattanások, toltok, s 
egyéb szépséghibák 

vannak és kipróbálták eredmény¬ 
telenül a világ összes kenőcseit, 
szappanjait, szépitöszereit és bár¬ 
minő más czimen létező bőrápoló 
czikkeit: azoknak a legmelegebb 

figyelmébe ajánljuk a valódi 

Szépség 
í felsége 

már ősidőktől fogva a legnagyobb 
hatalmat birja. Kunyhókban és pa¬ 
lotákban egyaránt uralkodik, irányí¬ 
totta a világtörténelmet s napjaink-

• bán is ő irányítja az életküzdelem 
rugóit. Nem csoda tehát, ha a női 
becsvágy csúcspontja mindenkoron 
a mindenki fölött uralkodó Szép¬ 
ség elérésén és bírásán domboro¬ 
dik ki. Szépségre szert tenni, ma¬ 
napság tulajdonképpen már nem is 
olyan nehéz. Vannak eszközök, mik 

az utolsó években 

diadalt diadalra 
arattak és az egész kontinens hölgy¬ 
világa által legkitűnőbb és legmeg¬ 
bízhatóbb szépségelőniozditóknak el 
vannak ismerve. Ezek a csodaszerek 

DIANA-
krém, szappan, púder, 

E mellett ezek a kozmetikai szerek, 
kiválóságuk daczára bámulatosán 
olcsók és ezáltal minden' hölgynek 
módjában áll őket beszerezni éa 

állandóan használni. 

Egy üveg tégely DIANA-krém (nap¬ 
pali és éjjeli használatra) K 1.50 

Egy irvegtégely DIANA-krém (csak 
éjjeli használatra^ K 1.50 

Egy nagy darab DIANA-szappan 
K 1.5O 

Egy nagy doboz DIANA-pouder 
szarvasbőrrel együtt (fehér, rózsa 
Vagy sárga színben) K 1.50 

Kapható egész Európában a gyógy-
tárakban, drogériákban és par¬ 
fümériákban. Aki nem tudja saját 
helyiségében beszerezni, az ren¬ 

delje meg a központból: 

ERÉNYI BÉLft Diana-gyógyszertára Budapest, Károly-körút 5, 

ERÉNYI 

KERLERllCHTIOL-SALICIL-t. 
hozz magaddal 12 üveggel, mert nálunk azt 
tartják, hogy «DIÁN A-SÓSBORSZESZ» nélkül 
nincs maradása az embernek a házban, 

DE EGÉSZ 
biztosan számitok reá. Télen egy bedörzsö-
lés a «DIANA-SÓSBORSZESZBŐL kincset 
ér. Sokan összehasonlítást tettek a többi 
utánzatokkal és a végén mindenki 

pártatlanul 
a «DIANA-SÓSBORSZESZ» mellé szegődött. 
44 fill. üvegekben »z egész országban minde¬ 
nütt kapható. Vigyázzon jól a hamisítványokra 

Nem létezik olyan foltos, 
olyan pattanásos nő vagy 
féríi, kinek nyolcz nap alatt 
el nem multak volna az összes 
fent leírt arczot és kezeket 

torzító 

bőrhibái és bőrfelhámlásai 
A kezelés egyszerű, mert csak este 

lefekvés előtt használandó 

pattanásnál, kihámlásnál, 
felülmúlja a világon létező összes 
hasonló tisztító szereket. - - Egy 
doboz teljesen elegendő. 
Az eredeti «Erényi-lchtiol-
Sal ic i l» három koronás dobo¬ 

zokban kapható. 

Postai megrendelések utánvétel 
:: mellett aznap szállíttatnak. :: 

Több mint egy millió köszönőlevél 
érkezettbe a világ minden részéből. 

15. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) SZKBKESZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, ÁPRILIS 14. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési [ EKészévre _ _ SÓ korona. A < Vílagkroiiifc<i»-viil 
{ Félévre _ _ _ 1O korona, negyedévenként l koronával 

feltételek: \ Negyedévre _ • _ 6 korona. több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

TAVASZ A G E L L É R T H E G Y E N . — Balogh Rudolf fölvétele. 
Franklin-Társulat nyomdája. Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szám. 
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KOMÉDIÁK 
A MAGYAR TÁRSADALOM REGÉNYE. IRTA SZEMERE GYÖRGY. 

- Xe bántsa Gábriné, mert ki tudja, nem 
játszik-e álmában fehér ezüstös szárnyú angya¬ 
lokkal . . . ne zavarja a játékát, Gábriné . . . 

A jó asszony valahogy elkapta és megcsó¬ 
kolta ura kezét. 

- Micsoda jó ember maga, méltóságos úr. 
Csak az a vigasztalásom, van kire bízzam, 
ha meg találnék bakii. Ez a gyermek itt gond¬ 
ját fogja viselni és el nem hagyja soha. 

- Ne érzelegjünk, Gábriné, — mondta Mik¬ 
lós meghatottan. — Különben köszönöm, hogy 
kigyógyított, mert, talán először életemben, 
csakugyan roszúl éreztem magamat. 

Frissen, ruganyos léptekkel ment a szobá¬ 
jába, hogy befejezze toalettjét. A két nőnek, a 
nagy testes asszonynak s a kicsi vézna leány¬ 
nak a hűsége csaknem lebillentették szenve¬ 
déseinek mérlegserpenyőjét. Boldogította a tu¬ 
dat, hogy szeretik őt. Hogy végkép megerősítse 
csüggedő lelkét, sorra vette életének valamennyi 
értékét, megbecsülgette azokat s önvigasztaló 
igyekezete megtermetté gyümölcsét: belátta, 
hogy nagyobb panaszra nem lehet oka, csak 
azért, mert a sors nem teljesíti simán minden 
akaratát. A nagy czélok felé törekedőnek min¬ 
dig göröngyös a pályája, a magaslatokhoz rit¬ 
kán vezetnek virágos, sima utak . . . 

Midőn Bodonyi, mindennapos reggeli ven¬ 
dége belépett a szobájába, már nyoma se lát¬ 
szott meg rajta lelke depresszióinak. Pedig egy¬ 
szeribe visszanyúlt a bolyba, a mely megmarta 
s merész kézzel feltúrta tegnapi kínos élmé¬ 
nyeinek halmozatát. 

- Szervusz Napi. Láttalak tegnap a Keleti 
kávéházban. 

Napi csak mosolygott. 
- Tudod, mit csináltam én ott ? 
- Én csak azt tudom, hogy kivel beszéltél. 
- Hohó, hiszen ismered, - - jutott eszébe 

Bodonyinak, - - elmondta nekem, hogy volt 
nálad. 

- Hát mit csináltál? — kérdezte Miklós. 
- Betörőt fogtam, a ki épen a mi erkölcsi 

kasszánkra pályázott. 
- Csakhogy észrevetted, hogy mifajta em¬ 

ber. Hogy ismerkedtél meg vele ? Mit akart 
tőled ?, 

- Ügy ismerkedtem meg vele, — válaszolt 
Bodonyi, — hogy a nyakamra jött. Megtudta, 
hogy bizalmasod vagyok s megkért, protezsál-
jam őt nálad. 

- S te? 
- Mindent megígértem neki. 
- Hogy tehetted? 
- Pajtás, annak, a ki rókát akar fogni, is¬ 

mernie kell a rókacsapást. 
— Nos? 
- Igen naiv volt az atyafi, vagy engem tar¬ 

tott hülyének, túlsókat fecsegett, meséinek feles¬ 
leges többletéből aztán rájöttem, hogy a talál¬ 
mánya puszta ürügy, egész más czéljai lehet¬ 
nek veled. 

Tehát helyes nyomon járt a Miklós gyanúja. 
- Megsejtettem. - - S érdeklődéssel leste 

barátja további szavait. 
- Hogy mit akar, — folytatta ez. - - még 

nem szedhettem ki belőle, de miután úgyis 
benne van a csapdában, nem szükséges siet¬ 
nem, úgy kezelhetem az atyafit, a hogy jól 
esik. 

— Azt hiszed, bízik a jóhiszeműségedben ? 
- Biztosítalak, hogy én sem pipáztam el a 

vágott dohányomat: a karika az orrában van. 
Megvesztegethettem magamat vele. lm itt a 

Judáspénz, - - mondta, s nadrágzsebéböl öt 
darab gyűrött százkoronás bankjegyet vett elő. 

Miklós megcsóválta fejét. 
— A bizalmát ezzel megnyerhetted, — skru-

pulizált, — de hogy fogod magadat a megvesz¬ 
tegetés vádja alól tisztázni, ha majd kenyér-
törésre kerül köztetek a sor. 

— Az csak egyszerű, - világosította fel 
Napi, - - nyugtát adtam , neki s ellennyugtát 
vettem tőle a pénzről, ígj fogok cselekedni 
ezentúl is. 

— Hogy aztán visszaadhasd neki a pénzét? 
- Eszembe sincs. Én ezeket a megveszte¬ 

getési pénzeket — így szól a nyugta, — jóté¬ 
kony czélokra kaptam, s azokra is fogom for¬ 
dítani. 

Miklós sehogysem volt megelégedve a prob¬ 
léma ilyetén megoldásával. 

- Veszedelmesnek tartom a játékot, mégis 
az ő pénze. 

- Az övé?! — s nagyot kaczagott Napi, -
nincs annak egy susztákkal sem több pénze, 
mint nekem. 

Az ám ! Az idegen szélhámos nem dolgozha-
tik a maga szakállára. Különösen, ha való a 
Bodonyi állítása, hogy puszta ürügy a talál¬ 
mánya, hogy azzal férkőzzék a közelébe. Anyagi 
hasznot nem remélhet tőle a manőveréből, csak 
másoktól, esetleg egy titokban működő harma¬ 
dik személytől; ez a harmadik személy pedig 
nem lehet más, mint a herczegnő. Csak neki 
állhat érdekében, hogy megrontsa őt és csak ő 
tudja, hogy Achilles sarka van. A lapja titok¬ 
ban készül, még nem zaklathatta fel a szenve¬ 
délyeket, pozicziója nem olyan exponált, hogy 
szemet szúrhasson a kíméletlen versenynek.. . 
Egyszóval Lindner csak a herczegnő végrehajtó 
közege lehet. Már az is, hogy egy napon tűnt 
fel vele. 

Az ekképen összerótt logikai láncz végkép 
megerősítette a Miklós gyanúját, illetve igazat 
adott Bodonyinak . . . Már most csak az volt a 
kérdés, beleavassa-e Bodonyit is a titkába, 
avagy megmaradjon Csábrághnál. 

- Hogy jöttél rá, — kérdezte, - - hogy an¬ 
nak az embernek titkos czéljai vannak velem? 

- Úgy, — válaszolta Bodonyi, — hogy egy 
órai tárgyalás után az én tanácsomra elejtette 
a találmánya ügyét. Beleugrott a kis öreg a 
kelepczébe: Hogy nem annyira a pénzedre vá¬ 
gyik, mint a bizalmadra, — mondta, — inkább 
csak a poziczióját szeretné veled megerősít-
tetni. Mármost, kérdem én, mi szüksége van 
a poziczióra olyan embernek, a kinek épen az 
a legfőbb erőssége, hogy semmi pozicziója 
nincs. 

A paradoxon szellemes volt. Miklós még egy 
kérdést tett fel barátjának. 

- Arra nincs támpontod, kinek a megbízá¬ 
sából cselekszik az az ember? 

— Arról fogalmam sincs, — válaszolt Napi, — 
csak az a bizonyos, hogy ki akarja kémlelni 

. magánéletedet. . . 
Miklós úgy gondolta, hogy barátja segítsé¬ 

gére lehet a kalandorral szemben, a nélkül is, 
hogy tudná, kinek a bérencze. A herczegnőt 
hadd kisérje figyelemmel a másik barátja, az ő 
dolga, hogy összeegyeztesse kettőjük reláczióit 
s hasznára fordítsa az eredményt, ha az össze¬ 
ütközésre rákerül a sor. 

- Csak vigyázz a szélhámosra, - - kérte 
Bodonyit, — sarkán vezesd hozzám, ha épen 
úgy gondolod, hogy érdekemben áll iránta bi¬ 
zalmat mutatnom. 

— Feltétlenül érdekedben á l l . . . 
Ezzel aztán egyelőre le is tárgyalta a két 

barát a kalandor dolgát. Bodonyi áttért a lap 
ügyére. Bejelentette, hogy nyélbeütötte a szer¬ 
kesztőséget és kiadóhivatalt, megalkudott a 
nyomdával, bármely nap megindíthatja a lapot. 

- Mennél hamarabb, — kérte Miklós lelke¬ 
sen. — Az első vezető czikkely megírásához 
még ma hozzáfogok. 

- Ha jóváhagyod, a programmot is közöl¬ 
hetjük az első számban, — vélte Bodonyi. 

Miklós elgondolkózott egy pillanatig. Ismerte 
a barátja programmját. 

- Közöld, — szánta el magát hirtelen, — 
a hitvallásod merész és kemény vádirat, de 
nem bánom, dűljünk bele a harczba egész 
testtel. 

- Győzni fogunk. — állította Napóleon, fa¬ 
natikusán döngetve moll ét, - mellettünk Isten, 
az igazság és a jog. . . 

A rendithetlen hitü proletár azonnal távo¬ 
zott, hogy a lap megindítására megkapta a 

meghatalmazást. Lelke égett a, tettvágytól, egy 
perczet sem akart elmulasztani... 

Alig öt perczre rá csak jelentette Gábriné, 
hogy egy németül beszélő nagy szőke dáma 
akar vele beszélni. 

Miklós meg se lepődött nagyon, el lehetett 
rá készülve, hogy a herczegnő egy napig sem 
fog neki békét hagyni. Hát nem kerülgeti az 
elkerülhetetlent: szembe néz vele. 

— Bocsássa be, Gábriné. 
— Istenem, még ki sincs takarítva s a nagy¬ 

sága oly finom. 
— Ne törődjék vele . . . Kéretem. 
. . . A herczegnő belépett. Megvesztegető, bár 

szuverén mosolylyal s fejbiczczentéssel üdvö¬ 
zölte Miklóst. 

Ez világfi létére elfogadta a megpendített 
hamis intonácziót. Meghajtotta magát czeri-
móniásan s engedelmet kért látogatójától, hogy 
oly rendetlenségben kénytelen őt fogadni. 

— Si ca vous ne dedaigne pás, prenez piacé, 
madame. (Ha nem röstelli asszonyom, foglal¬ 
jon helyet.) 

- Pás de tout, (Csöppet sem.) 
S egy karosszékbe vetette magát a briliáns 

asszony s még édesebb lett a mosolya. 
— Minek köszönhetem a kiváló megtisztel¬ 

tetést ? 
Száraz volt a házigazda hangja, de udvarias. 

- Üljön ide mellém, kérte a herczegnő fele¬ 
let helyett. 

Miklós helyet foglalt, de nem az asszony 
mellett, szemben vele. 

— Úgy is jó, petit Nicolas. 
A félreérthetetlen éles gúny, a mivel a her¬ 

czegnő a petit (kicsiny) szót kiejtette, kissé ki¬ 
hozta a férfit a sodrából. Gúnynyal felelt a 
gúnynak. 

— Miért pelit, Madame ? 
Most már összevillant a négy szem. Meg¬ 

feszültek az idegek. Az asszony idegei is. 
- Csak azért, - - évődött ez, malicziózus 

ajkát lebigygyesztve, — csupán csak azért. . . 
- Ez nem ok, de elfogadom. 
- Nagyon kegyes. . . 

— Meddig szerencsélteti fönséged magas lá¬ 
togatásával a mi szerény fővárosunkat? 

A férfinek ez a gúnyja már nem sült el, az 
asszony kikaczagta érte. 

— Pompás kis ember! Jól mondtam én, hogy 
kicsiny. 

A sérelemért, a melyet a herczegnő férfiúi 
önérzetén ejtett, nem vett Miklós elégtételt, s 
ezzel az önmérsékletével némileg helyrehozta 
előbbi ügyetlenségét. 

- Szolgalatjára, madame, — mondta sze¬ 
rényen, — kegyeddel szemben valóban kicsiny¬ 
nek érzem magamat. 

— Azt helyesen teszi, mon Nicolas, — mondta 
az asszony jelentősen, egyszeribe kikomolyodva 
a nevetésből, hogy szinte idegbontó volt ked¬ 
vének eme hirtelen elváltozása. 

Miklós megfeszengett a székén. 
- Madame, - - kérdezte leverten, — miért 

jött ide? 
Az asszony megint nem felelt a kérdésre. 

- Nézze csak, megfúlok ebben a bundában, 
nem lenne segítségemre ? . . . 

A házigazda nem tehetett egyebet: lesegí¬ 
tette a dám ár ól a prémet. 

Ez megszabadulván kényelmetlen terhétől, 
mint valami karcsú jaguár, kinyújtóztatta tag¬ 
jait. 

— Ah be jó . . . Úgy érzem magamat, mint 
otthon_. . . Maga is, mon bon Nicolas? . . . 

— Én otthon vagyok . . . 
Az asszony ismét átcsapott a nevetésbe. 
— Azt maga csak úgy mondja, petit Nicolas. 
A férfi végtére is tudatára jött annak, hogy 

nem méltó hozzá, hogy tűrje a gunyoros játé¬ 
kot, a melyet az asszony vele, a saját otthoná¬ 
ban űz. Felpattant s/ékéröl. Arcza kigyúlt. Erő-
érzete végigvojiaglott idegein s kifeszítette a. 
testét. 

— Madame, a mi azt illeti, könnyen bebizo¬ 
nyíthatnám kegyednek, hogy otthon vagyok. 

A fejedelmi dáma nem haragudott meg reá. 
Nyilván régi édes emlékek borultak az agyára : 
minden vére arczába szökött, ajka megnedve-
sedett s reszkettek az ujjai. Merőn, gyönyör¬ 
ködve ^nézte a lázadozó férfit. 

" így. igy> Nicolas . . . Ilyennek szeretem 
magát.. . Haragudjon, mon Nicolas, mon bien 
aimé . . . 

Tehát visszafelé sült a türelméből kihozott 
férfi eme kifakadása is. Összeszedte minden 
energiáját, hogy megtalálja a helyes nyomot, 
a melyen az asszonyt lerázhatja a nyakáról. 
De már nem volt képes helyreállítani megbil¬ 
lent lelke egyensúlyát. Hangja türelmetlensé¬ 
get árult el, a szeme félelmet. Czélt tévesztet¬ 
tek a szavai is. 

- Ne báütsuk egymást, madame, — kérte 
a nagy dámát szinte alázatosan, - - emberek 
vagyunk . . . Mit akar velem ? — folytatta. -
Bégi szerelmünkre kérem, ne üldözzön, mikor 
úgyis hiábavaló minden. Családot ;akarok ala¬ 
pítani s ettől a szándékomtól egyedül a halál 
képes eltéríteni . . . 

Miklós maga is észrevette, hogy mily nagyot 
mondott, mikor tulajdonképen azzal sem volt 
még tisztában, számíthat-e, vagy számítson e 
hozzáigérkezett párja hűségi fogadalmára. Úgy 
beszélt, a hogy érzett, de nem egészen úgy, a 
ű°gy gondolkozott. S ez a körülmény bizony¬ 
talanná tette a hangját, a meggyőződés ércze 
mindenesetre hiányzott belőle. 

A herczegnő finom disztingváló elméje legott 
észrevette a rést, a melyet a férfi magatartása 
annak szavain ütött. 

- Biztos az, — kérdezte szinte sziszegve, — 
hogy meg akar házasodni ? Hátha csak engem 
akar ezzel a hazugsággal a nyakáról lerázni ? 

A férfi összeharapta az ajkát. 
- Akárhogy van is, nekünk le kell egymás¬ 

ról mondanunk, - - jelentette ki határozot¬ 
tan. - - Mi haszna lenne belőlem, — folytatta 
szelídebben, kérlelő hangon, — egy férfiból, a 
kinek el van adva a szive s lekötve minden 
energiája magasabb érdekek czéljaira? A ke¬ 
gyed számára semmi sem maradna belőlem; 
nem olyan nő kegyed, a ki a morzsákkal is 
beérné, madame egy kivételes briliáns asszony, 
a ki a férfitől, a kit szeret, a teljes boldogsá¬ 
got követelheti... Nézze, én nem vagyok méltó 
magához, míg azon a talapzaton, a melyre hi¬ 
vatásom helyezett, azt hiszem, méltón betölt-
hetném férfi tisztemet. Nem vagyok az, a ki 

Mindig egyedül, 
Téli fagyban, vagy ha a nap tüze dűl. 
Lombfödte törzszsel s fázva, kopaszon. 
A csend ölén vagy söprő viharon 
Hatalmas testével bárhogy is álljon. 
Örökkön úr itt a lapályon. 
Egyforma földeket lát már századok óta. 
Egyforma munkát, egyforma vetést, 
Azok legtöbbje már a föld lakója, 
Kik egykoron lesték rajt a növekedést, 
Hogy egy-egy gyűrűvel miként dagadt a törzse. 
És órjás gallyakat miként növeszt a kérge. 
Ő meg komoly fenségben állva nézte . 
A népet, mely körötte volt munkába törve. 
Éneklő fészkek nőttek ágain, 
Nappal kék árnyék rejtezett alája, 
S alatta volt, aranyszin estek árnyain, 
Sok ifjú pár meghitt s nyugodt tanyája. 
Időt jósolni kémli reggel öt a nép, 
Hogy könnyesen vagy büszkélkedve néz-e? 
Mert minden titkot és csodát megismer ő. 
A melyet rejt a felhők büszke mohé. 
S a nappályától tudja, merre lép, 
Ő, a kit itthagyott régmúlt idő 
A bús vidéknek örekép. 
Az emlék, mely rejtezve él 
Fájában, bármily ószerű, 
Ha már a január végére jár, 
S törzsében forr az új nedű, 
Megrázkodik s kinyújtja újra élve 

voltam, herczegnő, én egy ezután összetobor-
zandó nemzeti hadsereg közkatonájául szegőd¬ 
tem el, nem hogy a másé, de a saját magamé 
sem lehetek ezentúl. 

Elhallgatott, pedig lett volna még több szava 
is, de elnémította a herczegnő mohó figyelme, 
a melylyel a beszédjét leste . . . Megint elté¬ 
vesztette volna a helyes nyomot? A herczegnő 
kérdése megfelelt emez aggodalmának . . ." ~ 

- Politizálni fog, Nicolas?... 
- Igen, olyasmi, - - felelte a férfi gyáván; 

érezte, hogy a kelleténél többet fecsegett. 
Még inkább kiolvashatta ezt a herczegnő 

megcsillanó szeméből, csak azt nem volt képes 
megérteni, miért örül az asszony annak, hogy 
ő politizálni fog. Szavai is elárulták ezen való 
örömét. 

- Oh, ha maga politizálni fog, cher Nico¬ 
las, akkor még nem veszett el reám nézve vég¬ 
képen, még akkor sem, ha csakugyan jóhisze¬ 
műen állítja, hogy egy más nővel való család¬ 
alapítási szándékában csak a halál akadályoz¬ 
hatja meg. Meg vagyok nyugtatva, mon Nicolas. 

Miklós csak bámult. Nem tudott kiokosodni 
a sfinxasszony rejtélyes szavaiból. 

Pedig nem volt azokban semmi talányszerű. 
Mindössze, hogy a sfinxszerü asszony (nem 
hiába uralkodott valamikor), ismerte a politikai 
porondot, annak örvénybevesző sikátorait . . . 

Hátha még ismerte volna Magyarországot 
is. Vagy azt is ismerte? 

Mindenesetre megnyugodva, a körülmények¬ 
hez képest szinte derülten távozott a Miklós 
lakásáról. 

- Egyelőre nem fogom többet becses nyu¬ 
galmában háborgatni, — mondta inkább évődő 
hangon, mint gúnyolódva, midőn búcsúzóul 
kezet fogott a házigazdával, — a politikára bi-
zom, hogy megtérítse önt nekem, mert csu¬ 
dákra képes a politika. Annyira bízom benne, — 
folytatta, mosolyt lopva gőgös ajkára, — hogy 
nem is maradok tovább Budapesten, holnap 
vagy holnapután távozom s addig nem fogok 
visszatérni, míg maga nem érzi a szükségemet. 

Miklós egyik ámulatból a másikba esett. Az 
asszonyt mulattatta a zavara. 

- Biztosítom, hogy első hívására itt fogok 
teremni magánál, — folytatta, — hogy a segít¬ 
ségére legyek. És sem fáradtságot, sem pénzt 
nem fogok kímélni, hogy kivívjam a háláját 
azokkal a szolgálatokkal, a melyekkel révbe 
fogom juttatni a hajóját, ha sülyedőben lesz.. . 
Minden héten levélben fogom magát értesíteni, 
hol találhat, válaszolnia sem kell, mindaddig, 

A FA. 
Áldón a gallyát, melyre újra szül 
Ittas leveleket s e lázas kezeket 
Ujjongva véghetetlenül 
Kitárja a jövő szelébe. 
Reszkető levelek enyhe szövevényét szőni, 
Fonalat belepermetez fény s az eső, 
Megpattaii a bütyke s új gallyba szökell. 
Hadd tudjon nagyobbra az üstöké nőni 
Az égbe, mely hódolni jön el. 
Aknát aknára váj gyökere lenn. 
Tavat kiszi s a földet mind kiissz;i. 
Hogy önmaga riad hökkenve néha vissza 
A vájkálástól, melyet nesztelen 
Erővel végze ott a mélyeken. 
De sok kemény harcz kellett, számtalan. 
A míg daczolva végre ily hatalma van ! 
Oh a szél Ijardjai, nehéz viharok. 
Villámok szabdalták koronáját. 
Vagy benne szilánkos jég kavarog 
És ette a fagy rozsdája a fáját. 
A kín izekre téphető szét 
Egy perez se tudta szegni kedvét. 
Vágyába bújva 
Híven remélte 
Hogy tavaszszal újra 
Szebben virul ki majd az élte. 
8 az őszszel, míg aninysziu fénybe reng. 
Gyakran kerestem órjás törzsökét meg 
üreg léptemmel, mely, bár súlya csent;. 
Már néha ernyedt, s néha lomha. 

a míg nem látja elérkezettnek az idejét, hogy 
a segítségemhez folyamodjék . . . Adieu, cher 
Nicolas. 

Még egyszer megrázta az asszony az ámuló 
férfi kezét, aztán szó nélkül távozott. 

Miklós azt sem vette észre, mikor csukódott 
be utána az ajtó; szinte meg volt kövülve. 

Mi volt ez? Jóslás? Fenyegetés? Mind a 
kettő ? Arra számított a veszedelmes asszony, 
hogy exponált helyzetében könnyebben lesz 
megtámadható, meghódolásra kényszeríthető? 
A politikai lidércz segítségére számít, a mi 
megszivja az emberi szivet, a melynek vére a 
hazának lesz felajánlva szent áldozatul? 

Miklós érezte, hogy nyomon van. A félté¬ 
keny, élvvágyó asszony holmi diplomácziai 
kártyakeveréssel s rengeteg vagyona segítségé¬ 
vel alighanem az ő törekvéseit akarja dugosz-
ban kontrakarrirozni, hogy így megalázván öt, 
könnyebben magához emelhesse czéljatévesz-
tett élete romjairól. 

A beszédje teljesen erre vallott. De honnan 
sejthette a csudálatos nő, hogy oly nagy kon-
czepcziójú politikát szándékozik inaugurálni, a 
melynek csak két kimenetele lehet: fényes 
győzelem vagy megsemmisítő kudarcz. Hon¬ 
nan tudhatta, hogy a zászlóval, a melyet ki 
volt tűzendő, együtt kell élnie, halnia, s hogy 
annak lobogásába majdan ő is bpleszólhat tá¬ 
voli nemzetek diplomácziai szócsövén? Úgy 
ismerte, oly nagyratartotta, úgy imádta a férfit, 
a kit szeretett? 

Az újabb aggodalmakat, a melyekkel a her¬ 
czegnő megterhelte a lelkét, még ellensúlyozta 
az a tudat, hogy egyelőre (mini kifejezte ma¬ 
gát) kitér az útjából a veszedelmes asszony. De 
ez még korántsem oszlatta el régebbi kétségeit. 
Érezte, hogy a szenvedelmes nő nem bízza rá 
a sorsát teljesen a politikára, cselekedni fog 
ellene a távolból is. A távozása mindössze egy 
respirium a számára; hiába dugja fejét a ho¬ 
mokba, mint a struczcz, ha a szemével nem 
is, az eszével látnia kell a veszedelmet, ha át 
is lépte a szemhatárt annak kútfeje. 

Mindent össze ve ve, mégis nagy könnyebb¬ 
séget érzett Miklós a herczegné távozása után. 
Nyereségnek tartotta a veszélyes asszony kilá¬ 
tásba helyezett elutazását azzal a kellőleg meg 
nem mérhető teherrel szemben is, a melyet 
rejtelmes szavaiba burkolva lelkében hátra¬ 
hagyott. Legalább szabadon lélekzhetik egy 
ideig. S az idő már magában véve fél nyere¬ 
ség. Csak ki kell használni tudni . . . 

(Folytatása következik.) 

Megbámulám, mint szörnyű nagy szövetnek 
Lángolva dűlt a szélbe lombja. 
A melybe mintha milliókra rúgna 
Halk énekü lelkeknek vándorútja. 
Kíváncsi tűzben állt szemem sugara 
Megérintem a fát kezemmel és 
Csodálkozék, hogy, míg meging sudára. 
A föld méhéig száll a reszketés. 
S olyan vadul borultam én reája 
Törzsének vetve lelkesedve vállat. 
Hogy léte óserőt zengő melódiája 

.Felharsant s át az én vérembe áradt. 
Erős lelkének társa lettem én 
S bár véle egy levék, miként az ág a tővel. 
Fürkésztem őt s megérezém, 
Hogy csak most lön enyém a fény, felhők futása. 
A messze sik s az erdőknek zúgása. 
A sorsnak támadék újult erővel, 
Sovárgtam a világon úrrá lenni, sőt 
Felharsogék : Azért adott az Úr erőt. 
Hogy büszke tettre törjön majd az ember 
Az éden kulcsa az erő kezében 
Öklének zár daezolni nem mer . . . 
Csókkal boritám a fa törzsökét, 
De csak midőn a zord tájékokon 
A vérszin nap felé kerestem otthonom, 
Érzem, hogy mellem forrón fojtogatja 
Örjás gyönyörkiáltások csapatja. 

Verhaereu után fordította : Farkas Zoltán 
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MARIE ANTOINETTE. 
ELBESZÉLÉS. IRTA LAKATOS LÁSZLÓ. 

A MAGYAR KEPZŐMÜVÉSZNŐK KIÁLLÍTÁSA. 

Két nagy határban - Berline-nek hívták 
f/eket a járműveket - szállították vissza a 
szökevény királyi családot Parisba. Az elsőben 
ült Lajos király, búsan és mindenre elkészül¬ 
tén és jobbról mellette ült a felesége, Marit-
Antoinette királyné, az osztrák főherczegnő, 
Mária Terézia leánya. A második határban 
Erzsébet, Bourbon-herezegnő ült, a király nő¬ 
vére és a fenséges gyermekek, a kik most 
mindannyian kénytelenek voltak visszamenni 
Parisba, a fölkelők, a forradalmárok közé. 
Pedig olyan szépen, olyan jól indult az egész. 
Ha Varennesben a postamester, az átkozott 
vidéki jakobinus föl nem ismeri őket, ma már 
a határon túl volnának, biztonságban, a ne¬ 
mességnek és az idegen hadseregnek vértes 
oltalma alatt. 

Epernayben, a borairól nevezetes kedves 
városkában föltartóztatták az előkelő és szo¬ 
morú menetet. Két polgártárs érkezett, a nem¬ 
zetgyűlésnek két tagja, a kik kiküldött biz¬ 
tosokként voltak a szökevény királyi családot 
Parisba kisérendők. E két polgártárs Pétion 
és Barnave volt. Az előbbi Erzsébet herczeg-
nőhöz és a gyermekekhez szállt, az utóbbi a 
királyi pár kocsijában foglalt helyet, az első 
ülésen, épen szemközt Marié Antoinettevel, a 
kinek női szépségét még vonzóbbá tette a 
szomorúság és a felháborodás, a mit életének 
e leggyötrelmesebb napján érzett. 

Barnave teljes nevén Antonin Joseph 
Marié Barnave - nem tehetett összehasonlí¬ 
tást a királyné régibb és mostani szépsége 
között. Ő, a picziny grenoblei ügyvéd, a kit a 
forradalom emelt ki vidéki semmiségéből, most 
látta először a királynét. És a királyné volt 
egyúttal az első valódi nagyvilági dáma, a 
kihez ilyen közelségbe, szinte a testi érintés 
közelébe (a batár ülései szűkek és szorosak 
voltak) jutott Barnave. A nemzetgyűlés biztosa 
félszegen, de tisztelettel üdvözölte a .királyi 
párt. Barnave lelke rideg volt és puritán, a 
görög és a latin irók olvasmányain megedzett, 
kérlelhetetlen republikánus volt. De klasszi¬ 
kusan kipallérozott lelke tisztelte a bánatot 
és a megalázottságot, akkor is, ha az az el¬ 
lenfélt, a Bourbon-zsarnokot sújtotta. 

- A jó szolgák gőgjét fogom mutatni -
határozta el magában Barnave, a mikor a ha¬ 
tárban helyet foglalt, - - de azért nem leszek 
sem föllengző, sem illetlen. 

A batár tovahaladt. A kik bentültek, mintha 
némák lettek volna. A vidéki ügyvéd, a ki e 
perczben Francziaország királyának, sőt a ki¬ 
rálynénak is, a szép királynénak is életre¬ 
halálra parancsolhatott, nem szólt a királyi 
párhoz. Azok sem beszéltek egymás között, 
hiszen az ellenség jelenléte ebben feszélyezte 
volna őket. Lajos király épen, hogy itt-ott az 
időről és a tájék szépségeiről szólt egy-egy 
szót a királynénak, a ki igen röviden, egy¬ 
tagú szavakkal felelt. Este lett és az áprilisi 
hold ezüstbe fürösztötte az áldott franczia 
föld szőlővenyigéit, a falvak kicsiny házait, a 
melyekbon immár nem a régi békés pórok 
laktak, hanem a királynak, a trónnak és az 
egyháznak vad és embertelen gyűlölői. Ámde 
ezt csak a király tudta és a királyné, nem 
iigy a tavasz, a mely aligha törődött az embe¬ 
rekkel és az idők forgandóságával, hanem 
beérte azzal az egyszerű hivatásával, hogy 
fűszeressé és mámorossá tette az éjszakát. Olyan 
hivatás ez egyébként, a mit a tavasz már rég¬ 
óta gyakorolt, már sok ezer esztendővel a 
francziák forradalma előtt és azóta is válto¬ 
zatlanul minden esztendőben. 

- Biztos úr - - szólalt meg hirtelen, úgy 
este tizenegy óra tájban a királyné - komi-
szárius úr, ha megengedné, hogy kinyissuk a 
batár ablakát. . . Nagyon szeretem a mezők 
illatát és azt hiszem, ettől nem tiltott el sem 
a nép, sem a törvények. 

Oh, madame! - - szólt Barnave és föl¬ 
ugrott, nagy készséggel kinyitva a határnak 
ablakait jobbról is, balról is. 

Barnave maga is megijedt a szokatlan kész¬ 
ségtől, a melylyel a királynét kiszolgálta, de 

az ablak ekkor már nyitva volt. Talán a szo¬ 
katlanul gyors mozgás okozta, hogy a repub¬ 
likánus erősen elpirult, a mikor a királyné 
kedves mosolylyal ennyit mondott: 

- Köszönöm biztos úr! Ügy látom, hogy 
az új emberek is tudnak olyan szeretetremél-
tóak lenni, mint a milyen a régi régime,volt. 

A király hallgatott. Gőgösen, büszkén. Ámde 
Barnave úgy érezte, hogy a férfi kötelessége 
a nőnek felelni és valamit mondott. Jelenték¬ 
telen dolgot arról, hogy ő vidéken élt és csak 
leírásból ösmeri a régi régime fényét, a yer-
saillesi pompát. A királyné kedvesnek találta 
az egyszerű vidéki fiút, a ki ámbár hogy most 
az ő élete fölött parancsol, még csak szarvas¬ 
vadászaton sem volt sohasem. 

- Oh, — mondta többek között - - és ön 
csakugyan azt hiszi, hogy az minden . . . 
Versailles . . . a bálok . . . az olasz opera.. . 
Ha tudná, mennyire untat mindez.. . Gróf 
Polignac gyakran milyen unalmas volt és 
líohan bíboros nem különben. 

• A tavasz volt-e vagy mi más, de a nemzet¬ 
gyűlés fiatal biztosa, a ki még sohasem volt 
illatos, kendőzött nagyvilági dámához ilyen 
közelségben, újra elpirult, a mikor a nevét 
hallotta Rohan bíborosnak, a kit a párisi nép 
a királynéval hírbe hozott. 

Marié Antoinette észrevette Barnave zava¬ 
rát és ezentúl másról beszélt. A vidékről, az 
egyszerűségről, a kedves falusi életről. Vissza¬ 
emlékezett a csöndes wienerwaldi falvakra, a 
melyek szülővárosát, Bécset, gyöngéd koszo¬ 
rúként körülfonják. 

- Valóban - mondta a királyné kissé aka¬ 
dozva - - valóban . . . azt hiszem ez több, ez 
szebb, mint a mi világunk . . . És ha az egész, 
a mi velünk történt, a fogság és minden nem 
volna olyan szomorú, még örülnöm kellene, 
hogy most . . . igen, örülnöm kellenex hogy 
egy kedves, fiatal vidéki ügyvéddel ismerked¬ 
hettem meg . . . Ez a vidéki ügyvéd, ez ön, 
komisszárius úr. 

Barnave érezte, hogy a keble belül fáj. Soha 
nem érzett még ilyet. A hangja rekedt lett és 
csak nagynehezen tudott ennyit mondani: 

- Madame . . . ez sok . . . hiszen ez nem 
is lehet igaz . . . Rohan kardinális . . . 

Barnave nem jutott tovább. Eszébe jutott a 
férj, XVI. Lajos, Francziaország királya, a ki 
lehunyt szemmel pihent a kocsi másik sarká¬ 
ban. Nem lehetett tudni, vájjon a király csak¬ 
ugyan alszik vagy csak teteti magát, nehogy 
mindezt hallania kelljen neki, a ki mostan 
nem a király volt, hanem férj, de a ki viszont, 
mint férj nem védekezhetett, mert hiszen mint 
király fogoly volt, Barnavenak a foglya. Ke¬ 
vésbé, sőt egyáltalán nem ijedt meg a ki¬ 
rályné. Ő bizonyosra vette, hogy Lajosa érti 
őt és a játékot, a mit Barnave-val a nemzet¬ 
gyűlés kiküldött biztosával űzött. 

Mi ketten - gondolta a királyné 
értjük egymást. Csak ez a rongyos, ez a gre¬ 
noblei ügyvéd, a kinek most a kezében va¬ 
gyunk, ez a fiatal és ostoba teljhatalmú úr, 
nem látja, hogy játszom vele. 

És a király csakugyan érteni látszott a 
játékot. Ügy látszott, mintha valóban mélyen 
aludnék. 

- A tavaszi levegő teszi - - mondta a 
királyné az ügyvédnek — és a sok gond és 
fáradság. Az nyomta el. Meg aztán. . . hiszen 
mi más erkölcsökhöz vagyunk szokva... tudja 
az udvar. . . oh, hányszor okozott ő nekem 
keserűséget... a polgáremberek, azt hiszem, 
másképen 'szeretnek, hívebben, tisztábban . . . 

Én még sohsem szerettem eddig ma¬ 
dame - - tört ki Barnaveból. 

A királyné megfogta Barnave kezét. Az le¬ 
hajolt és óvatosan, mindig az alvó király ő 
felségét figyelve, megcsókolta Mária Terézia és 
a német-római császár leányának finom, ápolt 
kezét. És ezután ez a kéz, a császár leányá¬ 
nak a keze, továbbra is ott pihent a grenoblei 
ügyvéd kezében. Sokáig egy szót sem szóltak. 
Barnaveot annyira lesújtotta mindaz, a mi 
vele történt. Egy év előtt még picziny vidéki 

ügyvéd és most a nemzetgyűlés biztosa. És az 
első szerelem . . . itt tavaszkor. . . ilyen körül¬ 
mények között. . . a királyné kocsijában, szem¬ 
ben a királylyal. Gyönyörű bűnökkel volt ter¬ 
hes ez a szerelem. 

Ő én érettem elárulja a királyt, én ő 
érte a népet - - gondolta Barnave. 

Egy perczig megrázkódott, hogy a saját 
árulására gondolt. De csak egy perczig. Nyom¬ 
ban fölülkerekedett benne a férfi, a szerelmes 
és a féltékeny. 

— Vájjon értem teszi-e először— kérdezte 
magában. - - Hát Rohan bibornok . . . 

A királyné mintha eltalálta volna Barnave 
gondolatát. 

— Nem igaz - mondotta ne higyje... 
Tudom, mit gondol. . . a bíboros. Nem igaz, 
a szerelmünkre esküszöm, hogy nem igaz, 
Antonin! 

És Antonin Joseph Marié Barnave ezentúl 
elhitt mindent, a mit a királyné neki mon¬ 
dott. És a királyné, e szép és okos asszony, 
a ki olyan szép volt, hogy a szépsége már 
egymagában okosság is lett volna, édes dol¬ 
gokat mondott Barnavenak. A trónra gondolt, 
a mely már elveszett, de, a melyet ez a vidéki 
tacskó, ez a szerelmes jakobinus ime meg¬ 
menthet a számára, a férje, a gyermekek, az 
egész királyi ház számára. És a királyné nagy¬ 
szerű volt, csábos és bűbájos. Tűrte, hogy 
Barnave megcsókolja a csuklóját, ott, a hol 
pár hete még Polignac gróf (mert valóban 
nem Rohan biboros volt az) tette. Mindent 
tűrt, csak a királyra vigyázott. Apró lábával 
lökdöste a kövér Bourbont, hogy csak visel¬ 
kedjék jól, tegyen úgy, mintha aludnék. Hi¬ 
szen e fölfordult világban minden eszköz jó és 
szent arra, hogy az elveszett trónt megmentse. 

Minden pompásan sikerült. Barnave ittas 
volt a szerelemtől és győztesnek, királynak 
érezte magát. Mindent megígért Marié Antoi-
nettenak, azt, hogy hű lesz hozzá, gondolni 
fog rá és hogy megmenti, ha kell, hát élete 
árán is. Barnave e perczben már megfeledke¬ 
zett a nemzetgyűlésről, a -mely őt ideküldte 
és mindenről, a mi ez éjszaka előtt történt. 
Már úgy érezte, hogy ő is hozzátartozik a 
szeretett nőnek a családjához és lopva már a 
királyért aggódott, a kit sajnált és a kit ma¬ 
gához közel állónak érzett. Sajnálta benne a 
bukptt királyt és a bukott férjet. A római 
klasszikusok tanítványa hirtelen úgy érezte, 
hogy nemtelen dolgot cselekedett volna, ha a 
király véletlenül nem aludt volna és lehunyt 
szemmel, de ébren tanuja kellett volna hogy 
legyen elárultatásának. 

- Oh, bár csak valóban aludna - - gon¬ 
dolta és a királynéval is közölte aggodalmait. 

- Vájjon alszik-e a Síre ? - - kérdezte im¬ 
már finoman és a királynak az őt megillető 
czímet adva Barnave. 

- Lajos? - - szólt kaczagva a királyné. --
Olyan, mint a medve. Biztosan alszik. 

- Hátha nem - - szólt Barnave, a kinek 
most már határozottan lelkiösmereti furdalásai 
voltak. 

- Nem ? - - szólt a királyné. - - Majd be¬ 
bizonyítom. Próbát teszek vele. Fölkeltem. 
A kit föl lehet kelteni, az aludt. 

És Marié Antoinette királyné rázogatni kezdte 
a hájas Bourbon-királyt. Előbb az arczát fogta, 
aztán a térdét, majd a kezét, majd a haját. 
De a király nem mozdult. Erősen, kéjjel aludt, 
sőt már nagy zajjal - - királyokkal is megesik 
ez - - horkolt is. 

Az átvirrasztott éjszaka tette-e, vagy más, 
a királyné most fehér lett, mint a frissen 
mosott vászon. Erre nem számított, erre, hogy 
a király csakugyan elalszik és hogy mit sem törő¬ 
dik azzal, hogy mit csinálnak a tavaszi éjszaká¬ 
ban ők ketten, a királyné és a vidéki ügyvéd. 

Madame ! . . Marié Antoinette, valami 
bajod van? — kérdezte Barnave, a kinek fel¬ 
tűnt a királyné sápadtsága. 

Nem, Antonin, édes! Csak az erős éj¬ 
szakai levegő tette. Ö is ettől aludt el — ha-
zudta a királyné. 

Báró Braunecker Stina: Művész arczképe. Grüner Nina: Havas utca Döblingben. 

A magyar festönők eddigi kiállításai nem 
tartoztak művészeti életünk jelentősebb ese¬ 
ményei közé, sőt inkább csak elégedetlensé¬ 
get, mint elismerést váltottak ki a közönség¬ 
ből. Azzal eleve tisztában voltunk, hogy nagy 
meglepetéseket nem fognak nyújtani, hiszen 
az elmúlt évtizedek, melyek már úgyszólván 
semminemű akadályt nem gördítettek a nő 
művészi tevékenysége elé, meggyőzték arról 
még a legrajongóbb híveit is a feminizmus¬ 
nak, hogy jó időnek kell elmúlnia, hogy na¬ 
gyon, de nagyon hosszú lelki fejlődés van még 
hátra addig, míg a nő alkotóképessége feléri 
a férfiét, ha ugyan valaha fel fogja érni. 

Bevalljuk, ezúttal is már előre megalko¬ 
tott bizalmátlanságRaT kerestük fel a Nem¬ 
zeti Szalont, a mihez talán hozzájárultak a 
feminizmusnak a közelmúltban lezajlott egyéb 
zajos de erőtlen kísérletei is. Őszintén be kell 
vallanunk azonban, hogy ezúttal kellemesen 
csalódtunk, mert a kiállítás szinvonala a múlt 
évhez képest határozottan emelkedett. Úgylát¬ 
szik a tavaly nálunk járt nngol női festőktől 

megtanulták a mi női művészeink, hogy oko¬ 
sabb a selejtes dolgokat ki nem állítani. Akad 
ugyan ezúttal is egy pár festmény, melyet jobb 
lett volna otthon felejtem, de egészben mégis 
csak több meggondolással állították össze a 
kiállítás anyagát. 

Schütz Julcsa egész kis gyűjteménynyel je¬ 
lent meg, mely sokoldalú törekvésről számol 
be ugyan, de biztosság és határozott stílus 
szempontjából még jócskán hagy kívánni va¬ 
lót. Mivel most még egy csapásra nem sikerül 
neki mindazt megrögzíteni, mit meglátása je¬ 
lentékenynek vélt, javít, sok mindent felhal¬ 
moz, több színnel kevesebbet ad, mint a 
mennyit kevéssel adhatott volna. Augnstin 
M'nrÍRkn rézkarrzai között BfltcHilt, erfis dol¬ 
gok láthatók, Gimzer Etelka, K. Kacz Endréné, 
N. Udvardy Flóra, R. Istvánffy Gabriella, 
V. Eleőd Karola, eddig is a női kiállítók javá¬ 
hoz tartoztak, s most is közéjük sorolha¬ 
tók. Az ismeretlenebbek közül Knaffl-Gran-
ström Edit és Montigny Jenny biztatnak dere-
kasabb eredményekkel. 

Általában eléggé jól népHzrrümti u kiállítás 
az elmúlt két évtized festői eredményeit. Ter¬ 
mészetesen lágyan, kissé édeskésen, egyszóval 
feminin módon. De erre a módjára a képző¬ 
művészetnek szintoly szükség van, mint a 
nagy, hatalmas, önmagát megalkotó és új for¬ 
mákat alkotó művészetre, ennek is van kivált 
kezdetben és kezdetlegesebb viszonyok között 
nevelő jelentősége. Ez adja létjogosultságát, 
nem az az ok, a melyet a kiállítás előszava 
szerényen előad: nem az, hogy az életnek 
százezer iránya, küzdelme a férfil elvonni 
kezdi a művészetek teréről s hogy a tü'i hiva¬ 
tása .az ő elba^yott űrllelveit brtollelii. 
gondolatnak i<,vn ügyes és bed izeiben for-
rmilrizott ugyan, dó nem fedi a valót, mert 
mentői mozgalmasabb egy kor minden téren. 
annál nagyobb művészeti energiája is és a 
XIX. századnak második fele eléggé tanúsko¬ 
dott arról, hogy a legmozgalmasabb idők sem 
vonták el a férfit a nagy művészettől. 

F. Z. 

Knaffl-Grantstrőnt Edit: Svéd motívum. Schtütz Julcsa: Nyírfák a vízpartján. 



\ASAKNAPI ÚJSÁG. 15. S/ÁM. li)12. 69. KVFOLYAM. 15. BZÍM. 1912. 59. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI ÚJSÁG. £95 

BUDAPEST REJTELMEIBŐL. 
EXOTIKUS ALAKOK A FŐVÁROSBAN. 

Száz meg száz furcsa idegen él itt Buda-
• pesten, munkásféle, üzletember, intellektuell és 
rosta, elegáns szélhámos, végül ügyes artista, 
a kiről keveset tud a nagyközönség. Ezek a 
különös figurák olykor valóban titokzatos élet¬ 
módot folytatnak s a «nagy városi rejtelmek* 
ósdi klasszisába sorozhatok, - - de a rendes, 
szolid fajtájuk is annyira téves Ítéletekre ad 
alkalmat, hogy már csak ezért is érdemes tán 
közelebbről ismertetnünk. 

Nálunk exotikus alaknak számítódik még 
sok olyan, a ki másutt, nyugati metropolisok¬ 
ban már régóta beleszürkült úgyszólván a 
nemzetközi forgalomba. Nálunk még utána 
néznek a ferdeszemű japáninak, sőt gyakran 
csődület is támad a nyomában olyan idegen¬ 
nek, a ki a párisi boulevardon, a berlini 
strassén, vagy a római piazzán föl se tűnik. 
S a föltűnő érdeklődés mellett a legbolondo-
sabb verziók terjednek el a többnyire szimpla 
exisztencziákról. 

így vagyunk első sorban a khinaival. A pesti 
idegen kolóniák sorában ezé a legzárkozottabb. 
A csontos arczú sárgák csapata nagyon egy¬ 
szerű mesterségből él: vándorló kőszobrász. 
Hamu- és virágtartót, papirnyomót, csúnya kis 
nőalakot, majmot, végül halványt árusítanak. 
Egyrészt otthon faragják, de ha megteleped¬ 
tek valahol nagyobb időre, akkor kis mű¬ 
helyt rendeznek be s a «fehér ördögök" vá¬ 
rosaiban is művészkednek. Az igazi művészet¬ 
tel ugyan nem sok köze van ennek a naiv 
háziipari csalafintaságnak, de a pesti közönség 
átlagát — úgy látszik - - kielégíti a selejtes 
árú, mert a chinaman-ok szívesen tartózkod¬ 
nak itt és sztereotip vigyorgással emlegetik, 
hogy milyen kedves ország Hungary. 

Érdekes a magánéletük. Csaknem mmd a 
rákóczi-út mellékutczáiban lakik s legtöbbje — 

tizenöt ember — a szövetség-utczai Lyon-szál¬ 
lóban húzódik meg. Szűk kis udvari szobák¬ 
ban zsúfolódnak össze s a mikor beléptünk 
az egyik ablaktalan lyukba, egyszerre meg kel¬ 
lett értenünk a newyorki khinai negyedről ol¬ 
vasott fantasztikus leírásokat, a melyek főkép 
a miss Elsie Siegel meggyilkolása után kel¬ 
tek szárnyra. Ez nem a Zola hires l'odeur de 
la pauvreté-je, hanem valami specziális világ 
bűze és szenynye. Ha sok már a szemét, be¬ 
lökik az ágy alá és csak három-négy heten-
kint viszik ki a szemeteskocsira. Mihelyt haza¬ 
tértek - - éjszaka bolyonganak pontos beosz¬ 
tással a városban - - szinte hermeticze elzár¬ 
kóznak és senkit a szobájukba nem ereszte¬ 
nek. Félnek az idegen szemtől s a mikor le 
akartam fotografáltatni őket, hihetetlenül fárad¬ 
ságos púrparlé, erőszakkal vegyített riporter¬ 
furfang árán is órákhosszat alig sikerült. 

A mikor végre kissé megbarátkoztunk s bi¬ 
zalmatlanságuk az undorommal együtt foszla-
dozni kezdett, az egyik - - gyönyörű csillogó 
fekete hajú és villogón fehérfogú legény -
egy kis fotográfiát adott át és torz mosolylyal, 
bábeli nyelvzavarral szólt: 

— My Woman . . . mákén Sie davon . . . 
Joxamo... Bild, cher monsieur . . . Allright ? 

A mikor a yes-áment rámondtam, vissza¬ 
kapta remegő kézzel, de aztán mégis utánam 
rohant és megint átnyújtotta. A társai óva¬ 
tosságra inthették, mert félpercz múlva újra 
változtatni akart szándékán, de már akkor 
zsebrevágtam a képet. Makogó-vinnyogó, sza¬ 
pora beszéddel könyörgött: baj ne essék a 
khinai beauté képemásán. 

Három idősebb kinézer a fejét se dugta ki, 
míg az udvaron tárgyaltunk. A modern ruha 
székrecsapva, fekete sdyemkinwn rajtuk, para¬ 
fatalpú knen a lábukon : odahaza semmi po¬ 
gány rajtuk s akkor nem állnak szóba idegen¬ 
nel. Körülülik a hibacsil, a kályhapótló fasze-
nes serpenyőt, a melyen széles fazék rotyog, 
benne hazai tea. Az orrfacsaró bűznél csak a 
szemmaró füst rémesebb. A teán kívül legin¬ 
kább zsír nélkül főzött, vagy inkább párolt 
burgonyás disznóhust esznek s vizbefőtt rizst. 
Vacsorára csak ebédmaradékot lakmároznak s 
mielőtt a kávéházakba, vendéglőkbe szétindul¬ 
nak - - mindig külön - - imádkozni is szok¬ 
tak. Nádkosárban őrzik a négy isten-pár szob¬ 
rát s csak egyhangú zümmögésük hallatszik 
ki, mert ezt a szertartásukat budapesti szem 
végig nem nézheti, csak fülelhet raja. 

A budapesti khinaiak mind buddhisták, csak 
egy van köztük Konfucius híve. Egyébként ren¬ 
des életű emberek, soha gonosztettet vagy ki¬ 
hágást el nem követtek; roppant takarékosak, 
csak hogy mennél több pénzt küldhessenek 
haza. 

Fekete lakója is több van már Budapest¬ 
nek : portás, groom, kikiáltó a ligeti mutatvá¬ 
nyos bódékban, tánczos a varietékben és pár 
artista. ^Csaknem mind züllött alak, még az 
asszonya is. Két fekete lány régóta él itt -
rendőri felügyelet alatt. 

Számos arab és perzsa is van Budapesten. 
Aly Mohamed Emare Kairóból jött ide a hú¬ 
gával és öcscsével. A ligetben körhintát vásá¬ 
roltak s a bakák meg a cselédlányok nagyon 
kedvelik az arabok hintáját. Jeruzsálemből 
került ide Tamuni Ham, a ki derék kőműves. 
Kelet-Afrikából vándorolt közénk egy beduin-
fellah csoporttal Mehmed Sumhit, a ki a be¬ 
csukott Angol Parkból itt ragadt s most czu-
korka-kereskedő. A perzsák főkép szönyegszö-
véssel foglalkoznak, mint Capriel Ipekdijan, 
Abdur Jahur és Ali Abbas. Szorgalmas, ügyes 
ember mind a három. Agobian Hadzsi Kazer 
pedig, a ki az ázsiai Kaiszerából való, már 

jelentős vagyont is szerzett a szőnyegkereske¬ 
déssel . . . Itt említem föl, hogy van indusunk 
is, Ibn Tsudi személyében, a ki keleti holmi¬ 
val kereskedők ügynöke, tarka hazai ruháza¬ 
tát viseli, magyarul is megtanult és csinos 
összeget takarított már össze. 

Az exotikus pestiek közül leginkább kedvelik 
a nép egyszerű gyermekei - - főkép konyha¬ 
tündéreink - - a spanyol czigánynóket. Ezek 
a városligeti mutatványos téren kártyabűvé-
szettel és tenyérjóslással foglalkoznak, télen 
pedig végigjárják a bérkaszárnyákat és kivált 
szerelmi ügyekben szaktekintélyek. Az egyik 
be is csapta a hiszékeny leányzókat, a pénzü¬ 
ket, ékszereiket, sőt ruhájukat is kicsalta, most 
pedig börtönben ül. 

Híres inadárjóxnő a ligetben Bianca Ferru-
ciale, a ki télen a Madách-utcza 41. szám alatt 
(i fogad.» A szép leány apja itt kőfaragó s az 
utóbbi nyáron annyit kerestek, hogy télre haza¬ 
mentek Olaszországba, de mihelyt az első nyílt 
ringlispíl megindul, visszatér a tüzesszemű 
Bianca is. 

A hol a nép mulat, ott trónol a tetovált nő 
is, a zengzetes nevű Lily Butterfly, a ki nem 
a szelíd skót tavaknál vagy a Temze partján 
született, hanem az osztrák fővárosban és ha 
ez le is von az ekzotikumból, elárulhatjuk az 
igazi nevét: Sachs Eozália Geraldine. Külön¬ 
ben egész teste gyönyörűen tetovált; legszeb¬ 
ben a czombja. 

És tessék csak megnézni, hogy' mily lelke¬ 
sen tolong a nép ott, a hol maga Magda, a 
szőröstestű hableány látható a bilincskirály és 
a jegestengeri szirének változatosan elbűvölő 
társaságában - - húsz fillérért. Nem is szólva 
az óriási kígyóról, a mely fejétől farkáig öt 
méter, farkától fejéig öt méter, összesen tiz 
méter. 

A ligetben és bent a város utczáin, nyáron 
télen egyaránt föltűnik - - vagy már föl sem 
tűnik - - a bosnyák. Ő a legrégibb és leghű¬ 
ségesebb budapesti exotikum, a legismertebb 
idegen-gúnyás figura. Már csak a tradiczió 
révén is rászolgált tehát, hogy fölvonultassuk 
az égettbőrű vegyeskereskedőt, a ki bárkinél 
stílszerűbben citálhatná a klasszikus mondást: 
omnia mea mecum portó . . . 

Nem érdektelen exotikum a csodarabbi sem, 
a ki nagy kísérettel, valóságos udvartartással 
érkezik és uralkodói allűrökkel fogadja az 
eléje járulókat. Bemutatunk egy híres példányt, 
hogy ez se hiányozzék az exotikus társaságból. 

Végül last nőt least: egy olyan exotikum, 
a mely nagyon is közönségesnek bizonyult 
utóbb: tekintélyes muzulmán, sztambuli effendi, 
a ki a török hatóságok nevében tárgyalt itt, 
nagy üzleteket, akart kötni és csinos provízió¬ 
kat csalt ki. Pedig sose volt török pasa, ha¬ 
nem magyar szélhámos, a ki régebben sik¬ 
kasztott is hazájában. Nagysokára lecsukták, 
mint azt az ötletes kollegáját is, a ki egy 
kinai mandarin mezében "hámozta a szelet».... 

Tábori Koméi. 

A Szövetség-utczai khinai kolónia egyik tagja. Egy khinai szoborkereskedö felesége. 

l.Mister Jonny Black, budapesti néger. - 2. Az olasz madárjosnő Bianca Ferniciale. - 3. Mehmed Sumhit, ki egy beduin csapattal jött Budapestre s most 
itt czukorka-kereskedő. - 4.Spanyol czigany asszonyok kik jövendőmondásból élnek. - 5. A szőrös testű hableány bódéja előtt. - 6. Egy orosz menekült. -

7. Khinai kószobraszok budapesti lakásuk előtt. - 8. Lily Butterfly, a tetovált nő, a «vursli». egyik attrakcziója. 

EXOTIKUS ALAKOK A FŐVÁROSBAN. 
Török basa, kiről kiderült, hogy magyar szélhámos. 
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1845-1912. 

A «Vasárnapi Ujság» régi oszlopos emberei¬ 
nek egyike dőlt ki ismét az élők sorából. 
Szívós Béla, ki lapunknak éveken át belső 
munkatársa volt, a magyar népéletnek egyik 
legkitűnőbb ismerője és derült kedvű, férfias 
humorú rajzolója s a ki úgyszólván egész 
irodalmi pályáját lapunkban futotta meg -
váratlanul, gyilkos betegségnek hirtelen áldo¬ 
zatául esve meghalt. Nekünk külön gyászunk 
az ő halála, mert leghívebb híveink egyikét, 
munkánkban jeles társunkat, kedves és szere¬ 
tetreméltó barátunkat vesztettük el benne, de 
gyásza az irodalomnak is, mert Szívós Béla, 
ha hírneve nem hatott is el olyan széles 
körökbe, mint a hogy megérdemelte volna s 
ha nem kereste is soha az írói híresség külső 
jeleit, egyike volt a maga korában a magyar¬ 
ság szivéhez legközelebb álló novellistáinknak 
s a népéletnek szeretettel teljes ismeretével, a 
magyar nép humorának, jellemzetes tulajdon¬ 
ságainak megértésével kivált annak a kornak 
irodalmából, melyet az idők változása már 
eltérített a magyar falu és a magyar nép 
hangulataitól. 

0 maga is egy kiveszőben levő tipus meg¬ 
személyesítője volt, és pedig a legrokonszen-
vesebb magyar típusok egyikének megszemé¬ 
lyesítője. Erős kálvinista színezetű alföldi 
magyar ember, tele életkedvvel, humorral, ér¬ 
deklődéssel, erősen fejlett gyakorlati érzékkel. 
Megjelenésének egyszerűségén, beszédének és 
írásának zamatán, egész valóján letörölhetet-
lenül rajta volt az alföldi származás nyoma, 
külföldi utazások, széleskörű műveltség, az 
irodalom mindenféle tereiről való olvasmány 
nem változtatott lényének eredetiségén, az 
Alföld leikéből lelkezett tősgyökerességén. Ki¬ 
tűnő adomázó volt, történetei elmondva még 
jobban hatottak, mint megírva, az alföldi 
nép, a kálvinista papok, rektorok, a kisvárosi 
intelligenczia alakjai még jobban megelevened¬ 
tek szavában, mint írásában, — kedves, derék, 
formáiban egyszerű, lélekben meleg és nemes 
érzésű ember. A ki ismerte, mind szeretettel 
gondol vissza rá, okosságára, vidám társalgá¬ 
sára, nyugodt, gyakorlatias világnézetére, ere¬ 
deti eszejárására. 

Változatos pályát futott meg. 1845-ben szü¬ 
letett Hajdúszoboszlón régi kálvinista papi 
családból. Apja, Szívós Mihály, Hajdúszoboszló 
lelkésze volt s családi hagyományaihoz híven, 
miután Debreczenben elvégezte a középiskolát, 
papi pályára lépett ő is. A theologiát Eperjesen 
végezte s pappá szenteltetvén, csakhamar ne¬ 
héz, de érdemes feladatot kapott: a bunya-
szekszárdi (Krassó-Szörénymegye) ref. egyházba 
ment missiói lelkésznek. Feladatát, a reformá¬ 
tus híveknek e nemzetiségi vidéken való tömö¬ 
rítését, a rendezetlen viszonyok közt élő kisebb 
egyházak szervezését derekasan elvégezte s ez-

EGY HÍRES MAGYAR VENDÉGFOGADÓRÓL. 
Ide s tova három hónapja, hogy Palugyay 

Károly, a «Zöldfához» czímzett pozsonyi szálló 
tulajdonostársa és bérlője hosszú szenvedés után 
jobblétre szenderült. Karácsony előtt egy héttel, 
deczember 17-én halt meg hatvanegy éves korá¬ 
ban ez a derék polgárember, a kinek víg adomái 
kerek negyven esztendőn át számtalan vendégnek 
szereztek derült perczeket abban a régi hírnevű 
patriarkális szellemű hotelben. Az igen széles¬ 
körű népszerűségnek örvendő Károly bácsi ha¬ 
lála óta egyre tartja magát az a hír, hogy a 
Palugyay-szálló nemsokára meg fog szűnni. 
Valami más, eredeti rendeltetésétől idegen czélra 
akarják átalakítani, minden esetre pedig ide¬ 
gen kézre juttatni a tulajdonosok, a kik egy¬ 
úttal részben hitelezői is voltak az elhunyt 
szállósnak. Üzlete körülbelül egy évtized óta 
egyre hanyatlott. A legutóbbi három eszten¬ 
dőben két modern berendezésű új hotel épült 
és nyílt meg az ős koron ázóvárosban. Az ekként 
keletkezett erős konkurrenczia végre csaknem 
a vagyoni tönk szélére juttatta a vállalatot. 

Erdélyi fényképe. 

zel a magyarság ügyének is jelentékeny szol¬ 
gálatot tett. A papi pálya azonban nem elé¬ 
gítette ki; állami költségen kiment külföldre 
gazdasági tanulmányokat végezni, bejárta Sváj-
czot, Németországot, Hollandiát, Angliát s a 
zürichi egyetemen gazdasági szaktanári képe¬ 
sítést szerzett. 

így felkészülve lett tanár a szentesi gim¬ 
náziumban s itt kezdte meg irodalmi mun¬ 
kásságát is. Nyomdát szerzett s megalapította 
a «Szentes és Vidéket) czímű helyi lapot s el¬ 
kezdett novellisztikus dolgokkal is próbálkozni. 
Nemsokára a tanársággal is felhagyott és el¬ 
ment hazájába, Hajdúszoboszlóra rendőr-főka¬ 
pitánynak. Nagyon szerették Szoboszlón, állá¬ 
sát kitűnően töltötte be, de egy képviselőválasz¬ 
tásból kifolyólag összeütközésbe került a fő¬ 
ispánjával. Mikor aztán a főispán kérdőre 
vonta, hogy miért nem tett semmit az ő je¬ 
löltje érdekében, ő a maga csendes modorával, 
de erélylyel ezt felelte: 

- Köszönje meg méltóságod, hogy ellene 
nem dolgoztam a jelöltjének. 

Pár nap múlva beadta lemondását rendőr-
főkapitányi állásáról. A hajduszoboszlóiak való¬ 
ságos ünnepléssel búcsúztak el tőle. 

Felköltözött Budapestre és Nagy Miklós 
meghívására, a ki lapunkban megjelent el¬ 
beszélései révén nagyra tartotta, belépett a 
"Vasárnapi Ujság» 'szerkesztőségébe. Az ezután 
következő évekre esik irodalmi munkásságának 
legjelentékenyebb része. Ha addig csak néha-
néha, jóformán a maga és környezete mulat-
tatására vetette papírra egy-egy kedves törté¬ 
netét, most teljes kedvvel és ambiczióval fo¬ 
gott az irodalmi munkába. Tömérdek kisebb-
nagyobb czikket, apróságot, rajzot, képmagya¬ 
rázatot, humoros képet irt lapunkba, 14 éven 
át alig volt szám, melyben ne jelent volna meg 

Sokan ezzel a súlyos csapással hozták össze¬ 
köttetésbe Palugyai Károly halálát. Nyilt titok, 
hogy 1910 nyarán öngyilkossági kísérletet kö¬ 
vetett el. A'zóta már csak hálni járt belé a 
lélek, míg végre a sokat szenvedett ember agy-
velöelmeszesedés következtében meghalt a po¬ 
zsonyi állami kórház elmebeteg-osztályán. 

A «Zöldfa»-fogadó híre hat évtizednél hosz-
szabb időn át messze túlragyogta Pozsony vá¬ 
rosának, sőt egész Magyarországnak határait. 
Megalapítója kis-palugyai és bodafalvi Palu¬ 
gyay Jakab, egy elszegényedett felvidéki nemesi 
család sarja, a ki ép a magyar szabadságharcz 
esztendejében, 1848-ban vette át Lőw János 
pozsonyi polgártól a «Zöldfához)) czímzett 
egyszerű vendéglő restauráczióját, majd ké¬ 
sőbb az egész házat, melyet néhai Feigler Já¬ 
nos pozsonyi építőmesterrel a mostani három¬ 
emeletes nagy hotellé alakíttatott át. Mindjárt 
az új tulajdonos alatt való fennállása első esz¬ 
tendejében az által tett szert kiváló hírnévre, 
hogy erkélyéről Kossuth Lajos hirdette ki 1848 
márcziua 17-én Magyarország politikai újjá¬ 
születését. 

czikke. Novelláinak javát két kötetben gyűj¬ 
tötte össze, Ócska történetek és Kivesző ala¬ 
kok czímmel. Csupa erősen alföldi színezetű 
történetek, a nép életének, gondolkozásának, 
beszédmódjának ritka benső ismeretével, a mely 
az elbeszéléseket néprajzi szempontból, mint 
a magyar népéletre vonatkozó megfigyelések 
kincsesbányáját is kiválóan értékessé teszi. 
A néprajz különben is nagyon érdekelte; 
szorgalmas munkatársa volt a Néprajzi Tár¬ 
saság folyóiratának s e társaság egyik ülésén 
csak néhány hónappal ezelőtt is olyan fel¬ 
olvasást tartott, a melynek sikere messze túl¬ 
haladta az efféle felolvasások szokásos sikerét. 
Szeretett nyelvészkedni is, nem tudományos 
rendszerességgel, hanem a magyar nyelv és 
különösen az alföldi népnyelv kiváló ismerője¬ 
képen. A «Magyar Nyelvőr»-ben számos ilyen 
nyelvészkedő czikke jelent meg. Mint ifjúsági 
iró is kitűnt, néhány ifjúsági irata s a Jó 
íVr/tás-ban megjelent elbeszélése legzamato-
sabb ifjúsági olvasmányaink közé tartozik. 
1905-ben megvált lapunk szerkesztőségétől, de 
tovább is munkatársunk maradt elbeszéléseivel, 
melyek közül az utolsó lapunk múlt évi kará¬ 
csonyi albumában jelent meg. Gazdasági lapot 
szerkesztett, időnkint Írogatott, egyébként nyu¬ 
godalmas, szemlélődő, olvasgató életet élt. 

Hajdúszoboszlóra minden évben ellátogatott 
pihenni s rokonai meglátogatására. Nagy tudása, 
széleskörű olvasottsága s kiapadhatlan humora 
minden társaságnak központjává tették. 

Nyári szabadsága idején nagy előszeretettel 
időzött a szoboszlói «Bánomkert»-ben, a hol 
öcscse özvegyének: Szívós Gézánénak a paj¬ 
tája volt a kedvencz tanyája. Ott kertészkedett 
reggeltől estig kedves fái és virágai közt. Mi¬ 
kor unta magát, elfogta a kert utján sétáló 
diákokat s valósággal előadást tartott nekik 
irodalmi és egyéb dolgokról. Egyik-másik fiú 
többet tanult ilyen alkalmakkor, mint az isko¬ 
lában a tanárjától. 

A magyar népélet humora legkedvesebb 
tanulmánytárgya volt. Ha meghallott valami 
eredeti, neki tetsző dolgot, azt rövid idő 
múlva a «Vasárnapi Ujság»-ban az ő zama¬ 
tos, igazi magyar hangján élvezettel olvasta 
az egész ország. Mint rendőrfőkapitány és 
községi biró, ügy ítélkezett, mint egy kiváló 
jogász. De ha akadt valami irodalmilag érté¬ 
kesíthető rész a hivatalos ügyekben, azt nagy 
előszeretettel kihámozta és megmentette az 
irodalom számára. Olvasóközönsége talán nem 
is sejtette, hogy elbeszéléseinek alakjai mind 
élő alakok voltak, a hajdúságnak általa annyira 
szeretett ősi fészkéből. 

Váratlan halála mély és általános részvétet 
keltett Hajdúszoboszlón is. A város, a melyhez 
az elhunyt annyi kötelékkel volt fűzve, gyászt 
öltött halála alkalmából. 

Ez az örök emlékezetű esemény úgy tör¬ 
tént, hogy a magyar reform-országgyűlésnek 
Bécsbe indult küldöttsége a jelzett nap délu¬ 
tánján visszaérkezett Pozsonyba. Ott a Duna¬ 
parton legalább tízezer ember várta az argo-
nauták hajóját, mely magával volt hozandó a 
nemzeti kívánságok teljesülésének aranygyap-
ját. A nap hőseit: az alsótábla ellenzékének 
vezéreit a tömeg rivalgó éljenzés közt elkísérte 
a «Zöldfához», melynek egyik elsőemeleti szo¬ 
bájában 'Volt elszállásolva Kosmth Lajos. A 
nép addig éljenezte és halljukozta a nagy szó¬ 
nokot, míg végre gróf Batthyány Lajossal 
együtt kijött a balkonra. Messze hallható han¬ 
gon tudtára adta az egybegyűlt sokaságnak, 
hogy V. Ferdinánd király felelős magyar mi¬ 
nisztériumot nevezett ki, «a mely által István 
nádor mint teljhatalommal felruházott királyi 
helytartó fogja Budáról kormányozni az orszá¬ 
got.* Ezután Kossuth bemutatta a lelkesedés¬ 
től szinte megittasult közönségnek Batthyány 
Lajost, az újonnan kinevezett miniszterelnö¬ 
köt. Majd alkotmányos munkára, jogszerű 
rendre és nyugalomra szólította fel a polgár¬ 

ságot. Kossuth után gróf 
Batthyány rövid beszéde 
következett, ígéretet, úgy¬ 
mond, nem tesz, hanem 
azt őszintén megmond¬ 
hatja, hogy minden mun¬ 
kásságát kizárólag fon¬ 
tos feladatának teljesí¬ 
tésére fogja fordítani. 
Kéri a nemzet bizal¬ 
mát, mert csak úgy lesz 
képes eredményt elérni. 
Végül Kossuth szólalt 
fel még egyszer. Hálás 
köszönetet mondott Ist¬ 
ván királyi iierczegnek 
amaz önzetlen buzgó¬ 
ságért, a melylyel ná¬ 
dori méltóságát is kocz-
kára téve, sikerrel szál¬ 
lott síkra Bécsben a ma¬ 
gyar nemzet kívánságai¬ 
ért. «Pozsony városának 
az egész szabadságharcz-
ban talán ez volt a leg¬ 
szebb napja. Még a zár-
kózottabb németajkú pol¬ 
gárság is kivette a ré¬ 
szét a közörömből; ide¬ 
gen nyelven bár, de 
azért hazafias érzéstől 
megdobbanó sziwel éltette a magyar nemzet 
újjászületésének kezdeményezőit.» (Gracza Gy.) 

Kevésbbé közismert az a tény, hogy a hat¬ 
vanas években a magyar-osztrák kiegyezés tár¬ 
sadalmi kezdeményezése is a pozsonyi Palu-
gyay-szállóhoz fűződik. Az osztrák Jockey* 
klub által rendezett lóversenyek alkalmával 
ugyanis, melyeken Ferencz József is többször 
megjelent, a lajtántúli arisztokráczia sűrűn 
érintkezett 1866 előtt a magyar mágnásokkal, 
nevezetesen Andrassy Gyula gróffal. Többnyire 
a Palugyay-szállóban laktak és rendesen együtt 
étkeztek, mulattak annak földszinti és első-
emeleti termében. Ily alkalommal szóba került 
a király és a nemzet kibékülésének szüksége, 
melynek lehetőségét azután közösen meg¬ 
beszélték az abszolutizmus jármát nyögő két 
állam főurai. Az eszmecserét nemsokára konk¬ 
rét tervek követték. Andrassy és Deák javas¬ 
latait Erzsébet királyné helyeselte leginkább 
és juttatta férje tudomására, a ki 1866 után 
maga kereste és meg is találta az alkalmat a 
magyar nemzettel való kibékülésre . . . 

A Palugyay-szálló fejlődése és sorsa min-
denha szorosan összefüggött Pozsony város 
történetének nevezetesebb mozzanataival. Szám¬ 
talan magasrangú és világhírű vendége közül 
Vilmos és János kir. herczeg (a későbbi Orth 
János) lakott a Zöldfában a nyolczvanas évek 
elején. Frif/yes kir. herczeg Pozsonyban töl¬ 
tött szolgálati ideje alatt gyakran tüntette ki 
látogatásával az étkezőt, a hol tiszttársai köré¬ 
ben mindig igen jól érezte magát. Maga 
Ferencz József király is itt volt szállva 1872 
augusztus 81-én, mely alkalommal teljes meg¬ 
elégedését fejezte ki Palugyay Jakabnak. 

Jól megérdemelt, nagy, hires névnek örven¬ 
dett a Palugyay-szálló konyhája. Tulajdonosa 

AZ A SZOBA A POZSONYI ZÖLDFA-SZÁLLÓBAN, MELYNEK ERKÉLYÉRŐL KOSSUTH LAJOS KIHIRDETTE, 
HOGY A KIRÁLY KINEVEZTE AZ ELSŐ MINISZTÉRIUMOT. 

1856-ban maga rendezte és szolgálta fel (szep¬ 
tember 7-én) az esztergomi bazilika felszente¬ 
lésekor a nagyszerű díszebédet. 1865-ben ugyanő 
rendezte augusztus 8-án a természetvizsgálók 
gyűlése alkalmából a tiszteletükre adott városi 
bankettet, 1869-ben pedig a püspöki díszebé¬ 
det Nagyváradon, Lipovniczky rendeletére. Az 
a nagy ebéd, melyet 1874 augusztus 28-án 
Albrecht királyi herczeg adott Magyaróváron 
a természettudósok vándorgyűlése 300 tagjá¬ 
nak, szintén Palugyay konyhájából került ki. 
Ő rendezte 1875 október lü-én Belgrádon a 
fejedelmi ebédet Milán lakodalma alkalmából. 
Akkor már Palugyay Károly, Jakabnak nem¬ 
rég elhalt fia személyesen intézte Belgrádban 
a tennivalókat és Milán nem győzte dicsérni 
a pozsonyi nagyszálló «Parisra emlékeztető* 
teljesítőképességét. A. számtalan installácziós 
ebéd és politikai lakoma sorából még csak a 
legutolsók egyikét emeljük ki, tudniillik azt 
a 600 terítékü bankettet, mely a Zöldfának 
külön e czélra ideiglenes tetővel befödött tágas 
udvarán folyt le 1910 május havában, Hie-
roni/mi Károly, a város első választókerülete 
akkor képviselőjelöltjének tiszteletére. 

Az öreg Palugyay Jakab borkercskedése ré¬ 
vén is messze földre szóló hírnevet szerzett a 
pozsonyi üzletnek. Az ötvenes évek elején még 
csak magyar és osztrák főuraknak, utóbb már 
uralkodóházaknak és számos egyéb udvartar¬ 
tásnak szállította borait. 1864-től kezdve Ame¬ 
rikába exportált. Idővel több világkiállításon 
kapott kitüntetést és számos fejedelmi személy¬ 
nek lett nemcsak tényleges, de czím szerint 
való szállítója is. 

Midőn Palugyay Jakab 1886 május 22-én 
meghalt, Frigyes királyi herczeg koszorút kül¬ 
dött ravatalára. Üzleti hozzáértése, jótékony-

és vallásos buz¬ 
galma mellett hazaszere¬ 
tettel párosult jószive 
jellemezte leginkább az 
öreget. 1849-ben ismétel¬ 
ten járt közbe sikerrel 
a császári főhadparancs-
noknál magyar politikai 
foglyok javára. Nemes 
szivét tapasztalta a po¬ 
zsonyi vizikaszárnyába 
internált Lipovniczky 

IstAi'm, később nagyvá-
rmli püspök is. A muszka 
invázió idején Pozsonyt 
is megszállták az orosz 
katonák. Csikorgó téli 
hidegben egyéb tüzelő¬ 
anyag híján a sétatér 
(ma Kossuth Lajos-tér) 
fáit akarták fűtés czél-
jára kivágni. Palugyay 
Jakab akkor oly módon 
sietett a szállója előtt 
levő szép fasorok meg¬ 
mentésére, hogy saját 
fakészletét bocsátotta in¬ 
gyen a muszkák rendel¬ 
kezésére. 

A hotelben számtalan 
kiváló hazafi és európai 

hírnevű művész, költő, iró és tudós is fordult meg 
az évtizedek során. Ezek a szellemi notabilitások 
talán a fejedelmi személyeknél is hathatósab¬ 
ban járultak hozzá a «Zöldfa» renoméjának 
öregbítéséhez. A hazaiak közül csak Liszt 
Ferenczet, Jókai Mórt, Erkel Ferenczet, Pulszky 
Ferenczet, Vámbéry Ármint, az idegenek sorá¬ 
ból Bodenstedt Frigyes és Jordán Vilmos né¬ 
met költőket, Brehm természettudóst, Momm-
sen és Oncken történetírót, Bülow, Rubinstein, 
Strauss János és Hans Eichter zeneszerzőket, 
illetve virtuózokat említjük fel. Bodenstedt és 
Jordán ékes német versekben meg is énekelték 
Palugyay tokaji borát. Vezető államférfiaink 
közül is alig van egy is, a ki IS(i7 óta meg 
nem fordult volna egyszer-máskor a Palu-
gyayban. 

A tavaly karácsony havában elhunyt Pa¬ 
lugyay Károly 1871 óta szorgoskodott a Zöldfa 
üzletében, melyet atyja halála (1886) óta ön¬ 
állóan vezetett és melytől a borkereskedés 
Károly testvéreinek vezetése alatt ugyanakkor 
különvált és azóta mint kiváló exportüzlet 
változatlanul fennáll. Körülbelül a jelen század 
kezdetén a balsors kezdte üldözni az országnak 
ezt a történeti nevezetességű vendégfogadóját és 
utolsó gazdáját. A kellő tőkeerő híján Károly 
bácsi nem volt képes hoteljét a modern kor 
fokozott kívánalmainak megfelelően verseny¬ 
képessé tenni. Ezen a bajon sem vasszorgalma, 
sem szakemberi hozzáértése nem tudott többé 
segíteni. Halála után először a szálló 120 szo¬ 
bájának régi — többnyire Biedermeier-stilű — 
értékes berendezése került részlegesen eladásra. 
Nemsokára pedig, hacsak részvénytársaság nem 
veszi át az üzletet, maga a szálló épülete is 
vagy bérkaszárnyává, vagy hivatalos helyiséggé 
fog átalakulni. K. E. 

A POZSONYI ZÖLDFA-SZÁLLÓ UDVARA. A POZSONYI ZÖLDFA-SZÁLLÓ HOMLOKZATA. 
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A TROUBADOUROK KÖLTÉSZETE. 
I R T A P E K Á R G Y U L A . 

ÍÜ 
£>eaet)*&at te Üwubaöönr 
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oOT a franczia és provencei két ikernyelv és 
fai kialakulását megérthessük. Mindketten ama 
latin géniusz gyermekei, melynek bélyege ma 
is rajta van Nyugateurópa máig is románnak 
nevezett bárom országán: Olasz-, Spanyol és 
Franciaországon. Ha e három nagy nyelvet 
szemléljük s az alapvető római latin nyelvvel 
szembeállítjuk, kis szabadossággal azt mond¬ 
hatjuk : ezek az olaszok, spanyolok, francziak 
ma is még mindig a régi barbárok, a kik lati¬ 
nai akarnának megtanulni és sohse tudnak. 
És a három közül tán ép az egyenes örökös, a 
puha olasz jár legmesszebb az eredeti romai 
nyelv kemény majesztásától, - - Cicero klasz-
szikus, szónoki nyelvének a komolyságát meg 
inkább a spanyol nyelv kasztihai méltóságá¬ 
ban látjuk viszont... De nézzük most e román 
nyelvek leszármazási folyamatát. A klasszikus 
és hivatalos irodalmi római nyelv mellett elei¬ 
től fogva volt egy vulgáris latin nyelv, -
beszélte a nép nemcsak Eómában és Itáliában, 
hanem ezt viszi ki a latin géniusz hatalmi ter¬ 
jeszkedése a hódított provincziákba. Ez hatol 
be Galliába, Hispániába és a parexcellence 
«Provinciába», a Provenceba. Ebben az útjában 
a vulgáris nyelv persze mindenütt torzul és át¬ 
alakul. Az átalakító tényezők a népvándorlás 

Peire Vidal troubadour. 

I. 
Troubadour-világ! sokat jelentő szó ez, mely 

a sötét középkor egy napfényes szakát idézi fel 
előttünk s lovagi érzést, nőtiszteletet, gyöngéd 
költészetet jelent, egy szóban oly fiatalos, sze¬ 
relmes életörömöt, a milyet tán azóta nem is 
ösmert a világ; Súlyt helyezünk erre az «élet¬ 
öröm* szóra, annyival inkább, mert hisz maguk 
a provencei lantosok is «örömtudománynak» 
(gay saber, gaya ciencia), olykor egyenesen 
«sz'erelemtiidománynak» (saber d'amors) neve¬ 
zik költészetüket. 

Troubadour-világ! De hát miről van itt yol-
takép szó? Egy nagyon élesen korlátozott idő¬ 
szakról, mely 1100-tól 1250-ig terjed: 150 esz¬ 
tendőről, mely a poézis és műveltség kertje¬ 
ként virágzik a középkori barbárság kellő köze¬ 
pette. Előtte, mögötte sötétség, — e provencei 
150 év csupa világosság, tavaszi derű, melyben 
az emberiség ifjú hévvel fedez fel eddigelé 
ösmeretlen új eszményeket, a nő tiszteletét s a 
neki járó ildomos udvariasságot. És mindez 
költők lantján, mesteri dalokban születik vi¬ 
lágra, hogy utóbb valósággal törvénynyó vál¬ 
jék egy társaság és társalgáskedvelő, művelt, 
sőt mesterkélt lovagi társadalom számára. Sajá¬ 
tos kultúra, mely a milyen váratlanul virul ki, 
ép oly gyorsan hervad és pusztul az albigen-
zek irtó háborúja nyomán. Volt, és nincs többé, 
eltűnik szinte nyomtalanul. — az elhaló pro¬ 
vencei ekhóí csak olasz földön hallja meg két 
lángelme. Meghallja s átveszi az örökséget: 
Dante Beatrix-kultuszában s a Petrarka szo¬ 
nettjeiben nyer apotheozist a troubadour-ideál. 

Mi sem érdekesebb e provencei költészet 
születésénél és fejlődésénél. Kissé messziről, a 
hanyatló római birodalomnál kell kezdenünk, 

Adenez, a menestrelek királya, a franczia királynőnek 
és Artois grófnénak költeményt ad elő. 

Kopasz Károly (IX. század). 

javarészt germán eredetű hordáiban keresen¬ 
dők, melyek utóbb lassankint elhelyezkednek 
a hanyatló római birodalom romjain: a bur¬ 
gundok Kelet-Galliában, a longobardok Lom¬ 
bardiában, a vandálok Andalúziában, a góthok 
és alánok Gotbalaniában, vagyis Catalóniában, 
stb. Nem térhetünk itt ki arra az érdekes moz¬ 
zanatra, e törzsek germán szelleme hogy mint 
érti félre a latin géniuszt, se arra a nyelvi 
folyamatra, melylyel e félreértés következtében 
a vulgáris latin nyelv átalakíttatik. Csak ép az 
artikulus behozatalára utalunk s esetleg arra, 
hogy míg p. o. a születő olasz nyelv a latin 
I. és II. deklináczió többesszámát generalizálja 
(castello : i castelli; távola : le távolé), — addig 
a spanyol ezeket mellőzve a III. deklináczió 
«s»-betüs többesét általánosítja (castillo: los 
(astillos, — espada : las espadas). A lényeg az, 
hogy a római birodalom bomlása közepette a 
földrajzilag külön országokul kiuálkozó terük-
tt-ken: Itáliában, Hispániában, Galliában így 
jegeczednek ki a vulgáris latin nyelvből har¬ 
madik típusként az új u. n. nislii-us latin 
nyelvek. És itt különös törvényt látunk, - - e z 
új rusticus latin nyelvek mindenhol az ország-
tenilet földrajzi központja szerint jegeczédnek 
Id uralkodó tökélyre: Spanyolhonban a kasz-
tiliai, Francziaországban az oileansi, Itáliában 
a toszkánai nyelvjárás fog elismerten uralkodó 
tökélyre emelkedni. A mondottak nyomán ma 
három nyelvközpontot látunk a római nyelv 
örökében, de ne feledjük, hajdan volt még egy 
negyedik nyelvjegeczedési központ, és pedig 
ép abban a délfrantzia Provenceban, melynek 
Költészetével foglalkozunk. Ám a nagy ellen¬ 
tétek feltüntetése czéljából előbb az ójszaki 

Nagy Károly. (Dürer metszete után.) 

franczia géniusz kialakulásával kell tisztába 
jönnünk. 

ügy a Délnek, mint Éjszaknak, szóval egész 
Galliának közös öslakói a kelták, — álmodozó, 
érzelmes, babonás, zenész nép, rejtelmes elem, 
mely a hires esprit gauloúnak ma is lap¬ 
pangva élő letéteményese a franczia lélek mé¬ 
lyén. A kelták Gaston Paris szerint, (kinek 
négy éven át volt szerencsém tanítványa le¬ 
hetni), indogermánok, de titokzatos nyelvüknek 
a kérdése voltakép ma sincs eldöntve. Csak 
kuriózumkép említjük fel, hogy a walesi angol 
lulta p. o. megérti a francziaországi bretont, 
ez viszont beszél a pyrenei spanyol keltával, a 
bas:kkul, de a walesi már nem érti többé a 
baszkot... Nos a kelták ez alaprétegére délen, 
a marseillei partokon, fenicziai, görög s később 
római behatás rakódik le. Ez utóbbi, a római 
behatás, Caesar hódításával feljebb terjeszkedik 
s az eredeti gallokeltát gallorómaivá gyúrja 
át. Ezzel a Caesar-nyomta latin bélyeggel fog 
majdan éjszakon harczra kelni az újabb hódító, 
a győztes barbár, a frank. E harcz vége meg¬ 
lepő : a germán frank meghódítja a gallorómai 
éjszakot, de legyőzetik a legyőzöttek latin 
nyelve által. A germán frankokról fogják el¬ 
nevezni francziának a mai Francziaországot, 
de a nyelv győztesen latin marad ma is. Ez a 
nagy nyelvharcz az első, merovingi dinasztia 
alatt őrlődik ki. A nyugoli frank királyok, 
Clilodwig, Chilpei'ich, DagobeK, hamar roma-
nizálódnak Ncustriának nevezett tartományuk¬ 
ban, melynek fővárosa Paris, - - velük szem¬ 
ben azonban még soká germánoknak marart-
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A Lancelot du Lac XIV. századi kézirata. 

nak meg a keleti frankok Austrasiában. Itt a 
nagyobb politikai erő, itt az államalkotó ke¬ 
ménység, — innen kerül ki Pippin mayordo-
mus, s utána a világrendező: Nagy Károly, 
kinek birodalmában a nyelvbeli ellentétek végre 
elsimulnak s a romanizált gallofrank végérvé¬ 
nyesen francziává válik. 

A Nagy Károly-féle világcsászárság mintája 
római, de feudális szelleme és eszközei telje¬ 
sen germánok. A lefelé elaprózódó hűbérek 
egy óriási piramis-építmény t képeznek, mely¬ 
nek tetejében minden jognak Isten kegyelmé¬ 
ből való ura, a császár áll. E rekeszekre osz¬ 
tott, zárt, nagy hűbér-épület, melyben minden¬ 
kinek megvan a maga helye, fejezi ki a közép¬ 
kor alapgondolatát: a dolgok megrögzött, kon¬ 
zervatív változhatatlanságát. A középkornak a 
világ mindig olyan volt és olyan lesz, a mi¬ 
lyennek ők látták, — a középkor nem ösmeri 
se az antik világ dekadencziájának a tudatát 
se a modern emberiség haladásba vetett remé¬ 
nyét. Semmi illúzió: szűkkeblű, mesterkélt, 
konvenczionális, tudatlan világ ez, de mégis 
ennek zárt rekeszeiben kell elhelyezkednie a 
tudatra ébredő új társadalomnak. Megszületik 
ez végre: a galló-frank barbár, kit a latin 
kereszténység megszelídített s kinek szivében 
germán nőtisztelet lakik, lovaggá válik. S pajzsa 
árnyékában mindjárt megjelenik a költő, a jng-

ledor, jongleur, a római joculatorex-ék utóda. 
Ott latjuk őt a főurak asztalánál, a mint violon, 
vielle, viol d'amour nevű hangszerein vagy 
hárfán kiséri lelkesítő énekeit. De elmegy ő a 
hősökkel csatába is, hogy mint Taillefer jong¬ 
leur harczi dallal tüzelje a katonákat a lándsák 
viharában . . . Ám, kérdjük, mi ez éjszaki 
jongleurök nyelve? Nagy Károly alatt még se 
a germánt se a rusticus latint nem irják s a 
nagy császár maga a már holt római nyelven 
kénytelen törvénykezni, de osztozkodó utódai 
alatt a 843-iki verduni egyezség két nyelvű 
okiratában már írásosan is megszületik úgy a 
ntheotiscaa-n&k nevezett német, mint a «/m-
gua romana»-n&k. nevezett franezia nyelv. Ez 
a «Pro 'Deo amur» . . . kezdetű okirat elszaka¬ 
dást jelent a germán nyelvtől és világnézlettöl 
s egyszersmind szentesíti a latin tömörülést. 
Német Lajos Németországával sLothár «Lotli-
ringen»-jével szemben a harmadik testvér 
Kopasz Károly kapja «Karlingen»-i vagyis 
azt a Francziaországot, melynek hősi társa¬ 
dalma ép most ébred a Geszták költészetére. 
Hatalmas epikus virágzás ez, melynek nagyjá¬ 
ban három góczpontja van. Az első természe¬ 
tesen maga a legendás Nagy Károly s az ő kül-
ellenséggel folytatott harczai. A fries-hadjára-
tot p. o. a Floouent eposz örökíti meg, a Fie-
rabras az olasz diadalt, a Roland-ének pedig 

ürodttani germán vezér halála révén a spa¬ 
nyol kalandot siratja el. A második góczpont 
a feudális nemesség; a nemesek harcza neme¬ 
sekkel és a fejedelemmel, ilyenek a Garin 
de Monglane-cziUns és az AlisrluntK eposz. 
A hősi frank lendület és csípős gall szellem e 
megnyilatkozásaival szemben a harmadik, a 
breton góczpont fantasztikus, érzelmes és misz¬ 
tikusan gyöngéd elemeket fog belevinni a ki¬ 
alakuló ójsznkfranczia leiekbe. AV»/n?(s és Ciau-
fi'ci történetei nyomán megszületik az Artus 
király, a Merlin (Myrdhin) a Modred és Guan-
humara (Guinievra) királyné rejtelmekkel teli 
bűbájos mondaköre. Jönnek a csudás Avalo» 
sziget aranyködéből a hősök : a breton Theseus: 
Tristán, jön Graal-al /Vivrm/, utána Lancelot, 
s ez átszellemült, tökéletes lovagok mind le¬ 
ülnek az Artus tkerel. «s;'a/«« köré . . . Nos, 
és ezzel meg is telik a franezia költészet kelyhe 
a szükséges elemekkel. Frank vitézség, gall 
szellemesség és misztikus breton gyöngédség: 
im' ez elemek már szerves egyesülésben jelen¬ 
nek meg az első nagy költői regény, a bájos 
Román de la Rose lapjain. Két szerzője van 
ennek a regénynek: az álmodozó Guillaume de 
Lorris és a csípős, rossznyelvű Jchan de 
Mcung, - - ő k ketten az éjszaki, franczia trou-
badourok mintaképei. Szavuk gyújt még négy¬ 
száz év múlva is, hisz allonge-parókája alatt 
Honoré d'Urfé marquis is voltakép az ő tanít¬ 
ványuk s érzelmes regénye tAstrée és Céladón* 
szinte a Román de la Rose folytatásaként újítja 
fel a pásztorköltészetet a negédes rokokó-világ 
számára, (Folytatása következik.) 

A Roman de la Eose 1500-ból való illusztrácziója. 

KOLMÁR JÓZSEF. 
A Petőfi-Társaság-ban felolvasta Kéry Gyula. 

Kolmár József Pápáról ismerte Petőfit, a 
kivel együtt diákoskodott. Kolmár később Po¬ 
zsonyba került, a hol egy napon találkozott 
Petőfivel, a ki nagy nélkülözések közt baran¬ 
golt Pozsony utczáin. A két szegény exdeák 
egy kis udvari szobában lakott, s megosztották 
egymás közt a nyomorúságot. A ház előtt egy 
magas nyárfa állt, melyet nagyon megszeretett 
Petőfi, s költői hévvel merengett el rajta. Ez a 
hév átragadt Kolmárra is, a ki verset akart róla 
írni. Azonban csak az alábbi két sorig vitte: 

Dunaparton magas nyárfa 
Magában áll, mint egy árva . . . 

Kolmár a verset abbahagyta. Másnap meg¬ 
látta Petőfi a félbehagyott verset: 

- Minek hagyod itt csúfságnak — mondta 
Kolmámak — legalább hadd legyen egy strófa. 
És a két sor alá ezt írta: 

Égbe mered szép sudara, 
Eászáll az Isten madara! 

Kolmár, a félig végzett pápai diák az •Or¬ 
szággyűlési Tudósítások »-nál nyert alkalmazást 
olyképen, hogy egy sűrűn teleirt ívért 25 vál¬ 
tógarast kapott. Idecsalta Petőfit is s most már 
ketten másolgatták a tudósítások sűrűn irt 
íveit, hol egyik példányból, hol diktálás után, 

versenyezve, hogy ki tud többet írni. Szegé¬ 
nyek voltak és néhány garasért soká kellett 
körmölniök, hanem azért büszke öröm dagasz¬ 
totta ifjú keblüket. Lakásukon-ugyanis ők ír¬ 
ták a szabad szót, az országház termében pe¬ 
dig helyest és éljent kiabálhattak, tetszésük 
szerint, a mikor egy-egy ellenzéki szó hangzott 
a népszerű követek ajkáról. A Pecsovicsokat 
ellenben elég gyakran leszidták, zúgva, pisz-
szegve terrorizálták, a miért azután nem egy¬ 
szer kemény szidásban részesültek. Metternich 
utált kémrendszerét ilyenformán ők, a nemzet 
nagyreményű ifjai rendítették meg először. 

Petőfi mindössze öt-hat hétig birta ki az 
országgyűlési ifjúság czifra nyomorát, melyben 
alig tudott annyit megkeresni, hogy éhségét 
csillapította volna. 

Petőfi és Kolmár szétváltak egymástól, s ki 
hitte volna, hogy a vézna, beteges két exdiák-
ból valamikor Magyarország legnagyobb, költője 
lesz és a másikból 92 éves aggastyán ? 

A Petőfi-Társaság legutóbbi pozsonyi kirán¬ 
dulása alkalmából dr. Ferenczy Zoltán másod¬ 
elnökkel meglátogattuk Kolmár Józsefet vásár¬ 
téri lakásán. Bámulattal láttuk, hogy az ag¬ 
gastyán élénk szellemű, jókedvű és midőn 
!»->-ik születésnapjára irt bölcseimi költemé¬ 
nyét felolvasta, valóságos ifjúi hévvel adta azt 
elő. A költeményt elkértük és megígértük, hogy 
azt bemutatjuk a Petőfi-Társaság-ban. 

Születésem 92-ik évfordulóján. 

1912. április 3. 

Kedves, öreg korban kór nélkül enyészik az élet, 
Gyöngül a test, fogy a vér; de nem a szellemerő. 

Érzem lelkivalóm, erkölcs- s értelmi világom 
Teljes egész lényét; gyönge közeg csak a test; 

Föld pora földbe sovárg, anyjához vágyik a gyermek, 
S anyja örökké szül, sírba magot veteget. 

Egy sir a föld, de színén élet virul, a hova nézek : 
Földet ezernyi virág, csillagözön fed eget. 

Nagy birodalmában a Napnak nincsen enyészet : 
Új csira, új születés kél, virul a romokon. 

Ha por-részem is él a szülő természet ölében, 
A hol olyan tél niucs, melyre ne jönne tavasz: 

Mit féljek, ha valóm kettős köteléke kibomlik, 
S gyarló porhüvelyét elveti égi tüzem ? 

Mit féljek, ha tudom: csak testem eresztik a sírba; 
De szabad a lelkem, mint örökéletü lény ? 

Öntudat, életerő, eszményi világművelő ész, 
Múltba, jövőbe ható, nem köti tér, nem idő; 

Benne az Én csodalény, a szemekben tükrözik oly fény, 
Mt-lynek a csillagos ég méhibe' szpektruma nincs. 

Égi napok tüziben nem rejlik az isteni tervü 
Probléma: titkos erő, lét oka, szellemi lény ; 

Szóval: az «istenkép«, a teremtő emberi szellem 
Oly kincs, mely neki nincs; igy nem is adhat a föld, 

Egbül eredt, s oda tér a csodálatos emberi lélek, 
Eg-földegyesítő nagy hivatása szerint: 

Földi uralmának hogy méltón elvegye díját: 
A diadalmas erény mennyei békehonát. 

Csak mit adott e sötét csillag, testem veszi vissza, 
E hiv, öreg szolgát. Béke takarja porát! 

Kolmár József. 

Tristán és Isoldából (XIV. század). 
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AZ ÁPRILIS TIZENHETEDIKI NAPFOGYATKOZÁS. 

A NAPFOGYATKOZÁS LEFOLYÁSA BUDAPESTEN. 

Átlagban véve nem is olyan ritkák a nap¬ 
fogyatkozások, mint általában hiszik, mert hi¬ 
szen több mint kétszáz fogyatkozás van min¬ 
den évszázadban és mégis az asztronómusok 
számára ritka alkalom egy-egy napfogyatkozás, 
mikor fontos megfigyeléseket végezhetnek, a 
mit sohasem mulasztanak el, még ha messze 
vidékre is kell menni költséges expediczióval, 
hetekig tartó előkészületekkel. Azért van mind¬ 
ez, mert a kétszáz napfogyatkozásból tulaj¬ 
donképen alig kettő-három olyan, a mely ér-, 
tékes a tudomány számára, .a többi vagy rész¬ 
leges fogyatkozás, vagy ha teljes is, olyan vi¬ 
dékeken látható, a hová nem lehet eljutni. 
Egy-egy országban sokszor kétszázéven keresz¬ 
tül nem látható egyetlen teljes napfogyatkozás 
sem, a mint hogy például Franeziaországban 
s csaknem egész Nyugateurópában is 1724 óta 
nem volt olyan teljes napfogyatkozás, a mit 
igazán kihasználhattak volna a megfigyelők. 

Ezért van az a szokatlan és nagy érdeklő¬ 
dés, a melylyel az április 17-iki napfogyatko¬ 
zást várják egész Nyugateurópában, mert ez a 
fogyatkozás teljes lesz s a mellett mindenütt 
a totalitás egész vonalán rendkívül érdekes tü¬ 
neményeket igér. A megfigyelésre nagyon ked¬ 
vező lesz az alkalom, mert a Nap magasan 
fog állani, mivel a fogyatkozás déltájban folyik 
le s e mellett olyan körülmények között, hogy 
a megfigyelésekből minden bizonyára rendkí¬ 
vül sok fontos adatot fognak szerezhetni a 
csillagászok. A fogyatkozás alatt ugyanis a Nap 
és a Hold látszólagos átmérője csaknem teljes 
pontossággal egyforma nagyságú, a fogyatko¬ 
zás tehát épen hogy teljes lesz egyes helyeken, 
míg másutt csak gyűrűs és igy a megfigyelé¬ 
sek különösen alkalmasak lesznek arra, hogy 
az előző számításokat kontrollálhassák velük s 
esetleg nyomára jöjjenek minden legkisebb hi¬ 
bának is, a mi a Hold átmérőjének nagyságá¬ 
ban vagy a Holdmozgás egyenlőtlenségeiben 
eddig nem volt megállapítható. 

A központi fogyatkozás igen sok helyütt la¬ 
kott területeken vonul végig. Guayanában kez¬ 
dődik, az Oczeánon áthaladva, Portugáliában 
folytatódik, keresztülmegy Spanyolország észak¬ 
nyugati részén, a gascognei öblön, Franczia-. 
országon majdnem pontosan Paris közvetlen kö¬ 
zelében, Liége mellett, aztán Hamburgon, a Balti¬ 
tengeren, Szentpéterváron keresztül az ázsiai 
Oroszországban ér véget s ezt a hosszú utat 
három óra és^hét perez alatt teszi meg. A fo¬ 
gyatkozás Amerikában gyűrűs lesz, az Oczeá¬ 
non teljessé válik s Európában körülbelül Ham¬ 
burgig még épen hogy teljes marad, de Ham¬ 
burgtól kezdve ismét határozottan gyűrűs lesz, 
azaz a Hold innen kezdve megint kisebbnek 
látszik a Nap korongjánál. Portugáliától Ham¬ 
burgig a számítások szerint a Hold árnyék¬ 
kúpjának épen a hegye érinti a föld felszínét, 
de ha a számítások kiinduló adatai csak egy 
igen jelentéktelen mennyiséggel is hibásak vol¬ 
tak, meglehet, hogy az árnyék egyáltalán nem 
érinti a földet, tehát mindenütt gyűrűs fogyat¬ 
kozást látnak, de viszont az sem lehetetlen, 
hogy a vártnál nagyobb lesz a fogyatkozás és 
a teljesség nem csak pillanatig, hanem több 
másodperczig fog tartani. Bármiképen is lesz 
azonban, a megfigyelések minden körülmények 
közt olyan pontos adatokat fognak szolgáltatni, 
hogy ez a kiváltságosán érdekes napfogyatko¬ 
zás rendkívül fontos eredményeknek lesz szülője. 

A Connainsance des Temps adatai szerint 
a fogyatkozás teljes lesz és Portugáliában 6, 
Vendéeben 4, Paris mellett 2 másodperczig 
tart. Ezek az adatok természetesen attól függ¬ 
nek, hogy milyen értékeket veszünk alapul a 

Nap és különösen a Hold átmérője számára. 
A Hold átmérőjét azonban eddig nem sikerült 
még abszolút pontossággal meghatározni s így 
a legutóbbi teljes napfogyatkozásoknál is meg¬ 
történt, hogy a teljesség tartama 3—4 másod-
perczczel rövidebb volt a számítottnál, a mi 
arra mutat, hogy a Hold átmérője valamivel 
kisebb annál, a minek hisszük. Ha ez így van, 
akkor az április 17-iki fogyatkozás sehol sem 
lesz teljes egész Európában, a mi azonban 
semmit sem von le az alkalom értékességéből 
s azért nagyon sokféle érdekes megfigyeléseket 
lehet majd végezni, a miket érdekes lesz, itt 
felsorolni. Egy napfogyatkozásnál első sorban 
a következő dolgokat kell megfigyelni: 

A Nap és Hold korongjainak külső és belső 
érintkezéseinek időpontja. 

A Napfoltok és fáklyák okkultácziója. 
A Hold-korong feketesége. 
A Nap fogyó és növekvő korongjának fény¬ 

változásai. 
A korong szélének spektroszkóppal való vizs-

gálása. 
A Hold korongja szélének alakja. 
Az árnyék mineműsége a fogyatkozás alatt. 
A napfény változása a Nap fokozatos első¬ 

tétülése közben. 
A csillagok és a protuberancziák láthatóvá 

válása. 
A Nap koronája. 
A szorosan vett astronómia számára a leg¬ 

érdekesebb mindenesetre az érintkezések idő¬ 
pontjának megállapítása, mert az így összegyűj¬ 
tött időadatok nagy haszonnal járnak a további 
számításokban, a jövőbeli napfogyatkozások pon¬ 
tos megjósolásában. Hiszen maga ez a fogyat¬ 
kozás is mutatja, hogy mennyire szükségünk 
volna a Hold pontos átmérőjére, a mivel nem 
rendelkezvén, erről a fogyatkozásról nem is 
tudjuk biztosan még azt sem, hogy a fogyat¬ 
kozás teljes vagy gyűrűs lesz-e. Természetes, 
hogy a javítás nagyon kicsi lesz, a mit a Hold 
átmérőjének értékében kapunk, mert máris kö¬ 
rülbelül tíz méternyi pontossággal tudjuk, hogy 
a Hold átmérője 3182 kilométer és 60 méter, 
a mi nagyon nagy pontosság, ha meggondol¬ 
juk, hogy a Hold 3t>4.44(> kilométernyire van 
tőlünk. . . 

Minálunk Magyarországon a fogyatkozás csak 
részleges lesz, de mind a mellett olyan jelen¬ 
tékeny lesz, hogy mindenütt és mindenkinek 
fel fog tűnni s ha astronomiai érdekességü 
megfigyelésekre kevés alkalom is lesz; minden¬ 
esetre sok érdekes apróság adódik majd elő 
különösen az állatok viselkedésének megfigye¬ 
lésében. Budapesten a fogyatkozás 12 óra 13 
perczkor kezdődik és 2 óra 52 perczkor vég¬ 
ződik középeurópai zóna-időben s a legnagyobb 
teljesség pillanatában a Napkorong 79 száza¬ 
lékát fog,j a eltakarni a Hold. A fogyatkozás 
időadatai különben a következők egy-két vá¬ 
rosra : 

Kezdet Vég 
Sopron 12 ó. 0 p. 2 ó. 40 p. 
Temesvár , , , -
Kassa , l á ó ' Í!> ?' 2 ó ' 5 3 P' 

Ezekből az 'adatokból megközelítőleg bár¬ 
mely hely számára meg lehet előre állapítani 
az időpontokat s így ha másra nem, arra fel¬ 
használhatja bárki a fogyatkozást, hogy az 
óráját pontos időre igazítsa be. Természetesen 
minden attól függ, hogy kedvezőtlen idő esetén 
nem takarja-e el sűrű felhőréteg a Napot, mert 
ebben az esetben bizony semmit sem látunk 
a fogyatkozásból s csak a világosság nagy¬ 
mérvű csökkenéséből fogjuk tudni, hogy nap¬ 
fogyatkozás van. 

Sztrokay Kálnn'ui. 

A HOLD ÁRNYÉKÁNAK ÚTJA A NAPFOGYATKOZÁS ALATT. 

AZ AVIATIKA KÖRÉBŐL. 
Az aeroplán Amerikában és Európában. 

A repülőgépnek egyetlen formája ez idő 
szerint az aeroplán. Mindenki tudja és az avi¬ 
atikái tudomány is elismeri, hogy a mester¬ 
séges repülés más formában is lehetséges, sőt 
hogy némelyik forma, például a szárnyakkal 
való repülés határozottan jobb, de hát sajnos, 
a szárnyas repülőgép jelenleg még ismeretlen. 
Lehet, hogy már munkában van valamelyik 
aviatikus titkos műhelyében, de erről nem tud 
senki, a miről pedig nem tudunk, az annyi, 
mintha nem is volna. Egy amerikai lapban 
pár hónap előtt az a szenzácziós hír volt 
olvasható, hogy a Wright-testvérek olyan új 
repülőgépen dolgoznak, a melyet nem csavar 
visz előre. A hírt természetesen átvették a vi¬ 
lág összes nagyobb lapjai; az aviatikusok pedig, 
úgy az igaziak, mint a laikusok (mert laikus 
aviatikusok is vannak, még pedig sokkal na¬ 
gyobb számmal, mint amazok) konsternálva 
kezdték találgatni, hogy ugyan miről lehet itt 
szó ? Wrighték megtalálták volna a szárnyak¬ 
kal való repülés titkát? 

A hírt nemsokára czáfolat, illetve magyará¬ 
zat követte magától Wright Orville-től, a mely 
magyarázat szerint ő és öcscse Wilbur nem a 
csavarnélküli, hanem csupán a motornélküli 
aeroplánon dolgoznak, illetve azzal kísérletez¬ 
nek és nem is titokban, hanem nyilvánosan, 
mindenki, a kinek tetszik, jelen lehet a kísér¬ 
leteknél. Ezekről egy hónap előtt tényleg ol¬ 
vastunk is, még pedig azt olvastuk, hogy 
Wrighték közönséges, kétfedelű aeroplánnal 
fölemelkednek a levegőbe minden géperő, tehát 
motor és csavar nélkül, csupán azáltal, hogy 
az aeroplánt gyorsan szemközt viszik a szél¬ 
nek. Ennyi az egész. 

Az aviatikusok nagyot néztek erre a magya¬ 
rázatra : hisz ez nem egyéb, mint egyszerű 
siklórepülés, a mely nem a Wright-testvérek 
felfedezése, mert már évtizedek óta ismeretes. 
A magasból való leszállásnál általában hasz¬ 
nálják ezt a repülési módot az összes pilóták, 
a kiknek vizsgájához az ilyen siklórepülés 
hozzá is tartozik. Hogy ezen a módon nem¬ 
csak lefelé, hanem bizonyos körülmények közt 
fölfelé is lehet repülni, ezt már 1882-ben 
produkálta Lilienthal Ottó, berlini mérnök, a 
ki 1885-ben életét is vesztette egy ilyen pro-
clukczió alkalmával. 0 volt az aeroplán első 
áldozata. 

Ha visszagondolunk arra, hogy a motornél¬ 
küli aeroplánnal maguk a Wright-testvérek is 
nyilvánosan kísérleteztek már ezelőtt hét esz¬ 
tendővel, ellenben motoros- biplánjuk próbáit 
olyan titokban végezték, hogy csak holdvilágos 
éjjeleken vitték ki műhelyükből a gyakorló¬ 
térre : szinte kézenfekvő a feltevés, hogy 
Wrighték ezúttal is dolgoznak valami eredeti, 
új találmányon, de még nem készek vele, s 
miután nem akarják magukat a kíváncsiak által 
molesztáltatni, ugyanazt a politikát követik, a 
melylyel egyszer már bolonddá tartották a vi¬ 
lágot. Mutogatják a jó öreg siklórepülést, mű¬ 
helyük rejtekébe azonban nem bocsátanak be 
senkit, mert ott egy újfajta repülőgép készül. 
A két világhírű amerikai aviatikus titkolózása 
könnyen érthető: ezer és ezer szem leskelődik 
reájuk, azt akarva kifürkészni, hogy jelenleg 
min dolgoznak? Mert aeroplánjuk tökéletesí¬ 
tésével igazán nem lehetnek elfoglalva: ők 
maguk több izben beismerték már, hogy az 
aeroplánnak semmiféle jövőt nem jósolnak. 
Szinte százat lehetne tehát tenni egy ellen, 
hogy Wrighték olyan repülőgépen törik a fejü¬ 
ket, mely az aeroplánnal szemben már hala 
dást jelent, a melynek tehát - van jövője, 
Egy ilyen gép konstruálása rengeteg pénzt, 
szorgalmat, kitartást igényel, a melyek kellé¬ 
kei a szükséges mennyiségben igazán csak 
Amerikában található fel. Nem csuda, ha a 
két aviatikus féltékenyen vigyáz, nehogy a 
riporteri kíváncsiság álarcza alatt valamely 
avatott szem ellessen valamit a készülő munká¬ 
ból. Az ilyesmi nagyon könnyen megtörtén¬ 
het. Északamerikában a Wright-aeroplán társa¬ 
ságnak riválisa van: a Curtiss-Aeroplan-Com-
panie, a melynek vezérlője és lelke, a zseniális 
Curtiss szintén osztja Wright nézetét az aerop¬ 
lánt illetőleg és szintén szeretne ennek helyébe 
egy más típusú repülőgépet állítani. Teljesen 
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biztosra vehető, hogy a két társaság fő mozga¬ 
tói nem csupán elméletileg működnek tovább 
az aviatikában, hanem igyekeznek meg is ta¬ 
lálni azt, a mit majd a lebecsült aeroplán 
helyébe lehet állítani. Hogy egyúttal kémlelik 
is egymást, ebben sincs semmi hihetetlen. 

Mindenesetre jellemző tény, hogy habár öt 
év előtt az első használható aeroplánt Ame¬ 
rikából kaptuk, most ugyancsak Amerika az, 
a mely az aeroplánt a lomtárba dobni készül, 
mialatt Európában ilyen szándék egyáltalán 
nem akar mutatkozni. Az ó-világ aviatikusai 
még mindig komolyan veszik az aeroplánt és 
szentül hiszik, hogy annak tökéletesítése egé¬ 
szen addig a fokig, a mikor rendes közleke¬ 
dési eszköz válhat belőle, csupán rövid idő 
kérdése. Ezt a felfogásbeli külömbséget Amerika 
és Európa közt le kell szögezni, annál is in¬ 
kább, mert minden józan itélőképességü ember¬ 
nek be kell látnia, hogy az igazsághoz Amerika 
jár közelebb. Ott úgy a szakemberek, mint a 
laikusok tisztábban látnak és kevésbbé rajon¬ 
gók, mint nálunk. A mikor a Wright-testvérek 
titokban kipróbált aeroplánjukkal végre kiálltak 
a világ elé és pénzembert kerestek, a ki válla¬ 
latukat finanszírozza, egy daytoni bankár, a 
kinek az akkoriban még csodaszámba menő 
repülést bemutatták,' így nyilatkozott: 

— A dolog nagyon szép, de nem látom be, 
hogy minő praktikus alkalmazása lehet ennek 
a masinának. 

Az idő megmutatta, hogy a laikus pénzem¬ 
ber helyesen Ítélte meg az aeroplánt. A Wright-
testvéreknek át kellett hozni találmányukat 
Európába, itt lázba ejteni vele a könnyen 
hevülő Francziaországot és csak azután sike¬ 
rült a Wright-társaság összetoborzása Ameri¬ 
kában. A franczia zseni, továbbá a franczia 
sovinizmus áldozatkészsége, főleg azonban a 
fejlett franczia technika csakhamar háttérbe 
szorította az amerikai aeroplán-tipust. A Wright 
és Curtiss gyáraknak alig van megrendelésük, 
míg Franeziaországban a Blériot, Voisin, Es-
nault-Pelteric, Dupertussiu, Bréguet, Levavas-
seur, Anzani, Sommer, Newport stb. gyárak 
alig győzik a hadügyi kormányok által meg¬ 
rendelt aeroplánok szállítását. Maga a fran¬ 
czia hadsereg legalább kétszáz darab aeroplánt 
használ el évenkint, a mi nem is sok, mert 
hisz alig múlik el hét, hogy közülük egy-kettő 
tönkre ne menjen a gyakorlatok alkalmával. 

A hadügyi kormányokon kivül csupán az 
Aero-Klubok vásárolnak még aeroplánt, más 
senki. Magánemberek birtokában ilyen légi 
járóművet nem látunk és ez egyetlen körül¬ 
mény az, a mely eldönti az aeroplán sorsát. 
A kerékpár és az automobil már primitív első 
formáikban is közlekedési eszközök voltak : 
az aeroplán nem tud az lenni még ma sem, 
a mikor tökéletesítése teljesen be van fejezve. 
Pedig Cfiy aeroplán olcsóbb is, mint ef/y auto¬ 
mobil. Hogy tartása mégis a legdrágább mulat¬ 
ságok egyike, ennek oka az, hogy öt-hat darab 
is összetörik, a míg az ember megtanulja a 
kezelését. Mikor pedig ezt megtanulta és már 
nagyon jól tudja, akkor kénytelen belátni, 
hogy minden repülés egy-egy istenkisértés, a 
melyet minden pilóta előbb-utóbb életével fizet 
meg. Eddig több mint százötven jobb sorsra 
méltó fiatal embert ért halálos végű baleset 
az aeroplánnal: ez a rekord valóban túlszár¬ 
nyalja az összes magassági és távolsági rekor¬ 
dokat. 

Az aeroplán harcztéri alkalmazása szintén 
nem felelt meg a vérmes várakozásoknak. 
A tripoliszi háborúban jóformán semmi sze¬ 
repük nincs ; az utolsó hír, a melyet az olasz 
légi flotta felől hallottunk, az volt, hogy az 
arabok eddig nyolcz aeroplánt egyszerűen le¬ 
puskáztak. Csak azok csodálkozhatnak ezen, a 
kik nincsenek tisztában az aeroplán lénye¬ 
gével. 

Minthogy semmiféle találmány, a melynek 
kiküszöbölhetlen fogyatékosságai vannak, ma¬ 
gát sokáig a felszínen nem tarthatja, hanem 
kénytelen a jobb találmány elől visszavonulni, 
remélhető, hogy Európa aviatikusai is be fog¬ 
ják ezt látni rövidesen. Már eddig is sok időt 
vesztegettek el a téves hit miatt, hogy az 
aeroplán a repülőgép végleges formájának te¬ 
kinthető. Jó volna, ha ez igaz volna, csak¬ 
hogy sajnos, nem igaz. Az aeroplán csak egy 
állomás azon az utón, a melyen az aviatikái 
tudomány előre törtet. Sere** finn'. 

A GELLÉRTHEGYI BÚCSÚ HÚSVÉT HÉTFŐJÉN. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A művészetek története. A Beöthy Zsolt szer¬ 

kesztése alatt megjelenő négy kötetes nagy mű¬ 
vészettörténeti kézikönyvnek, mely a maga nemé¬ 
ben irodalmunkban egyetlen, most jelent meg har¬ 
madik kötete, mely a művészet történetének leg¬ 
nagyobb jelentőségű fejezetét, a renaissance mű¬ 
vészetét tárgyalja. Az óriási anyagnak ily aránylag 
szűk keretben való tárgyalása nagy tapintatot és 
tárgyismeretet kívánt meg az egyes fejezetek íróiról, 
a fenmaradt emlékek rengeteg tömegéből ki kellett 
válogatni azt, a mi igazán jellemző és e mellett 
jelentékeny és ezekből állítani össze a fejlődésnek 
képét a maga teljességében és a laikusra nézve 
is szemléletes voltában. Ezt a nehéz frlad;itot 'ki¬ 
tűnően oldotta meg az a három szerző, a kikre 
a kötet egyes részeit bízták. A renaissance tető¬ 
pontját, a cinqnecentót Bi'i-zi'vii'zíj Albert dolgozta 
í'el az ő munkáiban megszokott széleskörű áttekin¬ 
téssel, előkelő szempontokkal s az előadásnak meg¬ 
elevenítő, nyugodt művészetével. Három nagy alak, 
Lionardo da Vinci, Michel Angelo és Rafael kö¬ 
rül csoportosítja az egész anyagot és így éri el, 
hogy az egész kor a maga csúcspontjairól nézve 
tisztán és szemléletesen áll az olvasó előtt. A többi 
részeket Mcllcr Simon és Dirtilil Kornél dolgoz¬ 
ták i'el: Mt'ller Simon a trecento festészetét és 
szobrászatát. azt a kort, mely Giotto nagy szelleme 
körül jcgeczedik ki s méllán nevezhető az ő szá¬ 
zadának. Meller művészi megértessél s a kitűnően 
képzett szakember konczizitásával adja a kor mű¬ 
vészetének képét s biztosan vezet át a sokszor 
bonyolult problémákon. Terjedelemre legnagyobb 
részét dolgozta fel a könyvnek Divulil Kornél; 
tőle valók az olasz renaissance építészetről, a 
quattrocento szobrászatárói és festészetéről, vala¬ 
mint a magyarországi renaissanceról szóló feje¬ 
zetek, valamennyi gondos tanulmányozás miivé *• 
világosan, laikusra nézve is vonzóan vau előadva. 
Nagy gonddal és finom érzékkel vaunak megválo¬ 
gatva a képek is: melyek közt megvan a korszak 
minden a fejlődés szempontjából nevezetesebb ter¬ 
méke és valamennyi - 'l-l műmelléklet és 3s."> 
szövegkép - - kitűnő reprodukezióban van visz-
szaadva, 

A menekülő' élet. Klcsöndesedtek az ifjúi vi-
harzások, elhalkult a duhaj, kurjogató panaszko-
dás, elmultak az asztalt döngető, nagy gesztusok, 
enyhült a lázadó izgalom : Ady Endre lírájában 
beállt az a fordulat, mely az ifjúságból a férfi-
korba való átmenet végével be szokott állni: az 
érzés megindul a szemlélődés felé, a hang hal¬ 
kabb, de bensőbb, mélyebbre ható lesz. a szembe 
belopóznak a merengő megértés meleg könnyei, a 
lázadó iinlódás csöndes fájdalommá nemesedik, a 
vívódások megértő lemondásba és megnyugvásba 
olvadnak, megjön a félhomályba boruló esti órák 
érzése, az áhitat, a mindennel megbékülés bánata 
érinti a szivet. A költő, a ki epedö szomj úsággnl 
vetette bele magát az élet forgatagába, kitárta 
mellét a vágyak és szenvedélyek viharának és 
ököllel döngette a konvencziók. a hagyományok, 
elfogultságok falait, mind jobban eltávolodik az 
élettől, hogy fölébe emelkedhessek, hogy megért¬ 
hesse és megértethesse magát vele. Sok salakot 
lehántott magáról, sok füst elszállott tüzéből -

nagy tisztulás ment végbe benne, a míg eljutott 
addig a mélyen emberi, meghatott és megható 
szomorúságig, a mely új könyvéből árad. A lélek 
a régi, csak a hangjai újak, az anyaga ugyanaz, 
csak a formái mások. Most is a régi, egyetlen 
alap-problémája: az élethez való viszonyának ver¬ 
gődő keresése, az életben való elhelyezkedés hasz¬ 
talan szomjúsága rejtőzik el a szavak mögé, me¬ 
lyek a világgal való minden közösség megtagadá¬ 
sáról szólnak, mindennek közömbös, semmis voltá¬ 
ról, a mindenen felül-emeliedésró'l. De épen az 
a fájdalom, mely szavaiban reszket, árulja el, hogy 
elszigetelődése mégsem olyan teljes, hogy az élet 
minden rezzenése mégis csak átrezeg rajta. Néha 
ki is tör a régi ember, hali legyintései helyett 
nagy. széles gesztusban tör ki. — aztán megint 
lelankad a keze: már mosta lendület nem kifelé 
irányul, hanem befelé. Szavába mind gyakrabban 
búgnak bele a kálvinista zsoltár hangjai, néha csak 
mint messziről jövő harangszó a pusztán, néha 
egészen belevegyülve a költő saját szavába. És 
faluról, a gyermekkorból, a nép között töltött idők¬ 
ből jövő hangok is mind gyakrabban hallatsza¬ 
nak : népmeséi emlékek foszlányai, népköltési szí¬ 
nek, melyek bámulatosán új, soha nem látott csil¬ 
logást kapnak, a mint az egyéni, közvetlenül egy 
különös leiekből feltörő beszédbe belevegyülnek. 
Benne is él minden, a mi a magyar hagyomá¬ 
nyokból való, de egészen egyéni módon, újra át¬ 
élve, sajátjává téve, mint a hogy egészen egyéni 
módon lüktet a magyar vers ősrégi, eredeti rit¬ 
musa jambikus soraiban is. Ebben is költészeté¬ 
nek alaphangja árulja el magát: a magyar ha¬ 
gyomány, a magyar röghöz való kötöttség és az 
új idők hagyományokat romboló új követelmé¬ 
nyei közti izgatott, helyét nem találó vívódás. Azt 
hiszszük, hogy egyfelől a vak rajongás, másfelől a 
meg nem értés és tudatos megérteni nem-akarás 
évei után jön már az ideje Adyra nézve is a tel¬ 
jes megértésnek, a mely a maga értékében fogja 
őt is bele sorolni mai életünk értékei közé és a 
mai magyar élet belső forrongásainak és válságai¬ 
nak egyik legérdekesebb megnyilatkozását fogja 
benne látni. 

f Magyarok. A Hét krujrzár hirtelen, de meg¬ 
érdemelt nagy sikere óta - - nem számítva két 
kis füzetet — nem jelent meg Móricz Zsigmond¬ 
nak novellás könyve egész mostanáig. A közben 
elmúlt idő a regény és a dráma formájával való 
birkózás volt az íróra nézve s a nagyarányú mun¬ 
kák közben, majdnem azt lehet mondani, mellék¬ 
termékül keletkeztek azok a novellák, melyeket 
most - szám szerint tizennégyet egy kötetben 
összegyűjtve adott ki Magyarok czim alatt. Mintha 
kedves, könnyű pihenő órák termékei is volnának : 
mig az időközben kelt regények nagy fesziiltsi'^'ii 
nagy szenvedélyek tragikai természetű összeütkö¬ 
zéseiből, nagy erőfeszítések eredményeképen Írat¬ 
tak, a novellák három kivételével mind a jó szív¬ 
vel mosolygó vagy vidáman kaczagó jó kedv, az 
emberekben és történeteikben való gyönyörködés 
eredményei. Csupa paraszt-alak, alföldi magyarok, 
egy-két felvidéki félig-magyar s csupa apró, vidám 
t-íiittanójú történet ravaszkodó, csökönyös, nagy 
indulatú emberekről, szerelmes lányokról, zsörtö¬ 
lődő menyecskékről. A derült hangon csak i 
villannak keresztül a hogy .Móricz Zsi>íii;»u<lii!ÍI 
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megszoktuk - - elmúlt keserűségek, vagy jövendő 
tragikus fordulatok árnyékai. A maga derült ked¬ 
vességében elragadó paraszt-kép a Csata két paraszt¬ 
lányának, a kényes gazdagnak és az alázatos sze¬ 
génynek küzdelme a legény körül s a Végek Ju¬ 
lija, — a csitri süldőleányból hirtelen, egy forró 
pillanat tüzében nagy lánynyá serdült hajadon. 
A parasztok egymással szemben való viselkedése, 
beszédmódja, tréfája, gorombáskodása és kedves¬ 
kedése plasztikusan jelenik meg azokban a törté¬ 
netekben is, a melyek voltaképen alig egyebek, 
mint jellemző anekdotáknak novellába kerekítései. 
A paraszt erotikának vörös, sok füstü lángja ezek¬ 
ben a történetekben nem lobog olyan vadul, mint a 
Sárarany-b&n vagy a Hét krajczár némely darabjá¬ 
ban, inkább csak enyhén parázslik a szivekben a 
szerelem, fiatal lányok" epekedése, hetyke legények 
virtuskodasa. Két novellában: a Vera és a Vég¬ 
vacsora czíműekben az anyai szeretet tragikumá¬ 
nak megrázó képei vannak hatalmas erővel elénk 
állítva, az Éjjeli szállás pedig, a kötetnek talán 
legjelentékenyebb darabja, olyan szemléletesen és 
olyan meggyőző képben mutatja be a magyar pa¬ 
raszt sajátságos erkölcsi levegőjét, mint nagyon 
kevés más magyar novella, 

Karács Ferencz. Ma már teljesen elfeledték á 
nevét, de a múlt századi magyar kulturéletnek 
érdekes és tisztelt alakja volt Karács Ferencz, a 
rézmetsző * mesterség úttörője Magyarországban. 
Papnak készült s debreczeni diák volt. Debreczen-
ben akkor már a diákok közt bizonyos kezdet¬ 
leges, szerény tradicziója volt a rézmetszésnek s 
ezen felbuzdulva kezdett Karács Ferencz a réz¬ 
metszéssel foglalkozni, még a debreczeni kollégium 
diákszobájában, a hol Csokonainak volt a lakótársa. 
Hajlama el is térítette a papi pályáról és Pestre 
vitte, a hol mérnök akart lenni s hamar ismeretes 
lett, mint rézmetsző. Bécsben képezte ki magát a 
mesterségre s hazatérve teljesen a rézmetszósre 
adta magát. Nem volt a szó szoros értelmében 
művész, nem is művészi feladatok megvalósítása 
volt a főczélja : olyan téren érvényesítette ügyes¬ 
ségét, a melyen nagy szolgálatokat tett a fejlődő 
magyar kultúrának. Térképeket metszett, melyek 
széliében elterjedtek országszerte s fontos tényezői 
lettek földrajzi kultúránknak. Nagy európai atlasza 
még máig is a legnagyobb szabású magyar kartog¬ 
ráfiai munka. E mellett Karács, mint igen művelt, 
minden kulturális ügy iránt érdeklődő ember több¬ 
kevesebb részt vett a régi Pest majd minden kultur-
mozgalmában s összeköttetésben állott kora leg¬ 
több nevezetesebb embereivel. Életrajza, melyet 

dr. Ectíi'iH István most adott ki, ezért igen sok 
érdekes adattal járul régi társadalmi és művelődési 
mozgalmaink ismeretéhez. A sok szeretettel megirt 
könyvhöz mellékelve vannak Karács nevezetesebb 
térképeinek másolatai. 

Őszi verőfény. Szalay Károly újabb verskötetet 
bocsát ezzel a czímmel a közönség elé. Mint lel¬ 
kes, élénk temperamentumú irót ismerjük már 
régóta s ez a természete újabb verseiben sem ta¬ 
gadja meg magát. Tárgyainak körében, gondol¬ 
kodása módjában, technikájában egyaránt a magyar 
líra régebbi tradiczióihoz csatlakozik: filozofáló 
elmélkedés, a természet képeinek reflexiókkal át¬ 
szőtt szemlélete, az emberiség során és nagy prob¬ 
lémáin való töprengés, hazafias aggodalmak, múltba 
visszanéző emlékezések, néha egy kis politizálás 
adják tárgyait, s régebbi költészetünknek az ünnepi 
ódához hajló, rhetorikai páthoszszal telített hangja 
szólal meg újra verseiben. Frazeológiája is a tra-
diczionális körből való, de néha sikerül neki felújí¬ 
tani, új képeket, szólásformákat alakítania régi 
anyagból. A versek szerzője mint romantikus fel¬ 
fogásra hajló, gondolkodó ember áll előttünk, kit 
verseiben is erős meggyőződések és őszinte lelke¬ 
sedés vezetnek s ezzel már eleve is megnyeri az 
olvasói rokonszenvét 

A «Jó Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja legújabb, április 13-iki számá¬ 
ban, Lampérth Gézától, Fclcki Sándortól, Bene¬ 
dek Elektől közöl verseket, Zsoldos Lászlótól el¬ 
beszélést, Sebők Zsigmond újabb mulatságos ka¬ 
landokat Dörmöqö Dömötörről, Vár«di Antaltól 
czikket a régi pesti gyermekek játékairól, Faragó 
Gézától pompás képet, Zsiga bácsitól mulatságos 
mókát, Rákosi Viktortól regény folytatást. .Érde¬ 
kesek és kedvesek a válaszok, melyekben arra a 
nemrég föltett kérdésre felelnek a gyermekek, hogy 
ki mi szeretne lenni ? A rejtvények, szerkesztői ize-
netek egészítik ki a szám gazdag tartalmát. A tjó 
Pajtás»-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 küld a kiadóhivatal. 
(IV. kér., Egyetem-utcza 4 ) 

Új könyvek. 
A művészetek története. A legrégibb időktől a 

XIX. század végéig. II. kötet, Újkor. Első rész: 
az olasz renaissance, a renaissance Magyarorszá¬ 
gon. Szerkeszti Beöthy Zsolt, írták Bcrzeviczy 
Albert, Divalfl Kornél, Meller Simon. Budapest, 
Lampel B. (Wodianer F. és fiai); ára egy kötet¬ 
nek 24 koronfi. 

A menekülő élet. Versek, irta Ady Endre. Buda¬ 
pest, a Nyugat kiadása ; ára 3-50 korona. 

Magyarok. Novellák, irta Móricz Zsigmond. Bu¬ 
dapest, a Nyugat kiadása; ára 3-50 korona. 

Karács Ferencz térképmetsző élete és művei. Irta 
dr. Ecsedi István. Debreczen. 

Őszi veröfeny. Versek, irta Szalay Károly Bu¬ 
dapest. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: Dévaványai 

HALASY PÁL kamarás, nyűg. lovassági tábornok, a 
vaskorona-rend lovagja és több érdemrend tulajdo¬ 
nosa, 66 éves korában. Budapesten. - - Dr. PDS-
CÁEIU GYULA lovag, nyűg. királyi ítélőtáblái biró, 
57 éves korában Budapesten. - - Id. PAPP MÁR¬ 
TON nagyiratosi nyugalmazott romai katbolikus 
kántortanító 78 éves korában. - - DDHA ISTVÁN 
királyi törvényszéki albiró, 31 éves korában Dé¬ 
ván. — MAEKOVIOS LAZÁK casa-novai czímzetes apát, 
olvasó kanonok, 77 éves korában Váczon. — SZÜTS 
KÁROLY az Athenaeum irodalmi és nyomdai rész¬ 
vénytársaság helyettes-igazgatója 46 éves korában 
Budapesten. - - KŐNCZŐL ISTVÁN rumi plébános, 
63 éves korában Sárváron. — Nemesságodi SZVETICS 
JÓZSEF altábornagy, a második osztályú vaskorona¬ 
rend lovagja és több érdemrend tulajdonosa, 84 
éves korában Budapesten. - - EADÁNYI JÓZSEF ny. 
miniszteri tan. a magyar történelmi társulat ren¬ 
des tagja, stb. 88 éves korában Brassóban. -
TORONYKŐY FRIGYES, 86 éves korában Karczagon. — 
BEÉR VILMOS uradalmi igazgató, vármegyei törvény¬ 
hatósági bizottsági tag, 58 éves korában Felső¬ 
dobokban. - - GEREVICS ANDRÁS munkácsi m. kir. 
dohánygyári tisztviselő, 44 éves korában Munká¬ 
cson. — LAMBERT JÁNOS statisztikai hivatalnok, 29 
éves korában Zirczen. - - ÁDÁM GUSZTÁV, a volt 
Ádám és Eberling-czég belső tagja, 75 éves korá¬ 
ban Budapesten. - - TESCHL GYÖRGY magánzó, 84 
éves korában Budapesten. — BACH BÉLA, 23 éves 
korában Székesfehérváron. — Boocz KÁROLY gim¬ 
náziumi tanuló, Boocz Oszkár nagyugróczi kántor¬ 
tanító fia Trencsénben. - - KÓCZÁN IMRE a győri 
püspöki papnevelő intézet negyedéves növendéke, 
24 éves korában Győrött. — MARÓTHY LÁSZLÓ jog¬ 
hallgató, Győrött. — SONNENFELD VILMOS czinkog-
rafus, 39 éves korában Budapesten. — NOBEL ÁR¬ 
MIN papirkereskedő, 82 éves korában Pápán. 

Ozv. SCHANNEN EDÉNÉ, szül. Ozeczky Amália 
85 éves korában Aradon. - Vámos-attyai BIK-

Vegyünk Schweizer selymet 
Kérjen mint it i mi ru'iávnak és blouseoknai va! > 
tavaszi és nyári újdonságaidból: Rayés, Foulards. 
Voile, Crépe de Chins, Eollanre, Moussellne. V.u 
cm. sz -les, méterje K l'ÜO (elfelé, feketében, 
fehérben, egyszinben ís tarkában, valamint 
hímzett blouseok ís aljak batisziban, kelmében, 
vászonban és selyemben. Mi csak elismert 
szolid selyemszöveteket közvetlenül adunlc el 
magánoso nik rt rm:nt«e és már vámmentesen 
a lakisaoz szállítva. — (Dupla levélbélyeg.) — tf 

l Schweizer & Co., Luzern D 23 (Schweiz) 
• selyemszövet szétküldés — Kir. udvari szál l í tó . I 

H 

haliamé* 
bitté* Könnyed 

JflRASTlTKA 
i B ^ a valódi 

"ALMA: 
KAUCSUK-CIPŐSAROK 

Az összes GÉPEK és FORMÁK 
HOMOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE :: 

u. m. falazó téglagyártógépek, űr-
lömb};yártó(jépek, tetőcserépgyártó-

gépek. Prések: cementburkolólapok 
előállítására habarcs és betonkeverők. 

Formák: kerítésoszlopok, lépcsők, csö¬ 
vek slb.clőállitására.Kötörők.kőmor 
zsolók, homok és kavicsmosógépek. ̂  
Dr. Gaspary & Co. gépgyára larkranstádt 
Leipzie mellett (Németországi. — 228. számú árjpgyzék 

díjmentesen. — Kérjük gyárunkat mrgláing^tni 

Idegesség és emésztési zavarok 
gyakran szoros összeíüggésban állanak, mintán az elgyengült 
gyomor- és bélidegek az emésztési szervek tevékenységét be¬ 
folyásolják és ezen nehézségeknél legtöbbnyire étvágytalan¬ 
ság áll elő. Ideges emberek ennélfogva jóizü, változékony s 
egyúttal jól tápláló B könnyen emészthető ételeket szívesen 
fogadnak, a mint azt nekik tKufeket nynjtani képes. tKufeke* 
a rendes napi ételekben nyújtható, melyeknek ize ennek 
— ^ ^ — — — hozzáadásával csak nyer. — ^ — — — 

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

REKLÁM ÓRA 
egyfedelü, lapos, szabályozva 7 K-ért. A pénz 
elöleges beküldése mellett vagy utánvétellel 
három évi jótállással szállítom. Állandó nagy 
raktár mindennemű modern ékszerekből. 

BÁCSENYSZKI JÓZSEF 
órás és ékszerész üzlete 

Kolozsvár, Mátyás király-tér 14. 
Alaplttatott 1881-ben. 

Csak Csángó-bőrönddel 
utazzon! 

Telefon 67—00. 
Árjegyzék kívánatra ingy. 

Valódi disznóbőrből 
Hossza KŐ cm. 6ő cm. 70 cm. 
Koiona 45.— 47.— 49.— 
A legkisebbe három öltöny és hat pár 
fehérnemű belefér. Kapható a készítő 

CSÁNGÓNÁL, 
Bpest, Múzeum-kőrút 5. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyár és főüziet: A főváros első és legrégibb 

VŐ! Rá™, n SK oslpketisititó.vegytlBZtitó 
llll.,BUrOSS-Il.ö3. és kelmefestő gyári intezete. 
Fiókok: H., Fő-ntoza 87. IV., Eskü-nt 6. IV., Ke oskemétl-

ntoza 14. V., Harminczad-u. 4. VI., Teréi-korat 
39. VT., Aadrássy-nt 16. VIII., Jozsef-körnt a. 

1= re 

forduljon minden ér¬ 
deklődő, U súlyt 
fektet elsőrendű ÚJ-
tiszta anyagra. 

GYÜMÖLCSFACSEMETÉK 
Sétinyfák, díszcserjék, tűlevelűek, kerl-
tósnövények, bogyog-yümölesnek artb. • " • 
SZŐLŐOLTVÁNYOK, 
d. sima ara) európai és amerikai simj 
gyökeres vesszők (Oktató dluarjegT*** 

kívánatra ing-yen.) 

• m.] 

FIS CHER* T 
faiskolák és szblaairvánutelepek 

15 SZÁM. 1912. 59. 

KESST KÁROLY BELÁNÉ, szül. bölcsházai Lipthay 
Adél Bécsben ; vámos- attyai Bikkessy Károly Béla 
külügyminisztériumi igazgatósági aegéd nejét gyá¬ 
szolja az elhunytban. - Özvegy LÓVINÖEB DÁ-
VIDNÉ, 85 éves korában Miskolczon. — PIOSZNAGEL 
EBZSÍBET, 84 éves korában Budapesten. — Jaku-
seveczi és felsó'radessichi KDZMICH EMILNÉ, szül. 
Korber Mária, néhai Kuzmich Emil pénzügymi¬ 
niszteri számtanácsos és egyetemi magántanár öz¬ 
vegye, 83 éves korában Sajószentpéter községben. — 
Özv. KELLEB JAKABNÉ, szül. Schlesz Klára, 82 éves 
korában Budapesten. - Özv. SZAUER AENOLDNÉ 
szül. Lavner Paulina székesfővárosi tanítónő 65 
éves korában Budapesten. — Özv. HOBVÁTH SÁN-
DOBNÍ, szül. Egry Erzsébet, 62 éves korában Győ¬ 
rött. - - BABACS MABCZELLNÉ dr.-né, szül. Strausz 
Hedda, dr. Baracs Marczellnak, a budapesti ügy¬ 
védi kamara ügyészének felesége, Budapesten. -
UJHÁZY LÁSZLÓKÉ, szül. Ujházy Etelka, Ujházy 
László állomásfőnök felesége, 48 éves korában 
Tövisen. — SÍRT SÁNDOBNÉ, szül. Dubovay Jolán, 
Sáry Sándor postamester felesége, 25 éves korá¬ 
ban Sárváron. - - MEDVECZKY LAJOSNÉ, szül. Fog-
ler Helén, 39 éves korában Abbáziában. — SZABÓ 
ISTVÁNNÉ, szül. Putz Mária Győrött. 

EGYVELEG. 
* Vasúti balesetek Amerikában az 1910. jú¬ 

nius 30-ika és 1911. június 30-ika közti évben 
tízezer embert öltek meg és 70,000 ember szen¬ 
vedett sérülést. Ezeknek körülbelül feléről azt ál¬ 
lapították meg a hatóságok, hogy saját gondatlan¬ 
ságuk miatt pusztultak el. 

porcellcxn poudcr 
Legjobb pouder a világon. Előkelőén 
mattá teszi a női arczbőrt, mintha 
tejben volna fürösztve. Ára B és 3 K. 

Országos haugjegrykölcsönző intézet Budapest 
VI., Andrássy-út 47. sz. hozzánk beküldött jegyzéke 
és tájékoztatója szerint körülbelül 100 korona értékű 
hangjegy kölcsönözhető csekély 3 korona előfizetésért 
iavonkint. Ajánlatos minden zongorázónak ezen intéz¬ 
ményt igénybe venni. Tessék tájékoztatót kérni. 

A «Fonciére» Pesti biztosító-intézet mér¬ 
l e g e . A «Fonciére» Pesti biztosító-intézet április 16-án 
fogja ez évi rendes közgyűlését megtartani. A múlt 
•évi díj- és illetékbevétel a törlések levonása után az 
«lemi és baleset ágazatokban 16.617,491-78 koronát és 
az'óletbiztositási ágazatban 5.858,989-89 koronát, össze-
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sen teh&t 22.476,481-67 koronát tett ki, mig a későbbi 
években esedékes tűz- és balesetágazatbeli dijkötelez-
vények és dijváltók összege 40.005,975-69 koronára 
rúgott. Az életbiztositási állomány az elmúlt üzleti 
évben Í30.482.140 korona tőkét és (>4,á45 korona jára¬ 
dékot tett ki. A dij-, kár- és nyereségtartalékalapok, 
valamint a dijáthozatok 38.128,943-63 koronát tesznek 
ki. Az intézet összes tartalékai a nyereség-tartalék 
ezidei javadalmazása után 3.162,670-49 koronával sza¬ 
porodtak. Pénztári készpénz-állomány az intézet köz¬ 
ponti székhelyén 2-24,735-41). Hitelintézeteknél éa ta¬ 
karékpénztáraknál lévő követelésekben 6.260,103-O.Y 
Az intézet budapesti, wieni és prágai tehermentes 
házaiban 3.295,000. Állampapírokban, vasuü részvé¬ 
nyekben és elsőbbségi kötvényekben, valamint óvadék¬ 
képes záloglevelekben 23.030,-250-84. Tárezabeli vál¬ 
tókban 413.326-63. Jelzálogkölcsönben 14,280-94. Az 
intézet életbiztositási kötvényeire adott kölcsönökben 
4.368,240 korona. 1911. évre kimutatott 420,472 kor. 
37 fillér nyereségből részvényenként 16 korona (8%) 
osztalék fizetését fogják a közgyűlésnek javasolni. 

SAKKJÁTÉK. 
A 2792. számú feladvány Zubbel A.-W1, Szentpétervár. 

SÖTÉT. 

cfe '<• 

Helyeién fejtettek meg: Merényi Lajos. — Geiat 
József és Stark Vilmos. — A tSudapetti Sakk-kön. — 
A •Bitdaptsti Jll. kér. Sakk-kört. — Ladányi Antal. -
Wysohogrod Pál. - Beér Mór. — Gottléb István (Budapett). 
Németh Péter (Ctongor). — Kintzig Hóbort (Fákért). -
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbaner Antal (Lipót-
vár). — Szabó János (Bakony-SzentUazU). — A • Győri 
Sakk-kort. — Székely Jenő. — Mészey József (Győr). -
A tZborói Tártatkört. — A tKalociai Katholikut Kört. — 
VeöreöB Miklós (Zirci). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodiái-
iíjlak). — A tDunaföldoárí Egyenlő»égi kört (Dunaföldvár). 
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István (Hajdu-
hadháta). — A tLcibiezi Oazdatdgi Kaitinót (Leibici). — 
Lustyik János és Szivák János (Alberti-Ina). — tCitngerí 
Cauinót (Cttnger). — Király Mihály (Zenta). — Kunz 
Rezső (Temetrikdi). — Budát Sakkotó Tárnáiig (BudapeitJ. — 
Patkó Imre (Talpai). 

Szerkesztői üzenetek 
Kérdi fiam. Ez is csak olyan, mint a másik volt. 

Szűkebb körben még csak megjárná, de a mi nagy 
nyilvánosságunk elé nem való. 

Dalok. Mondvacsinált nótaszövegek, — akárki csi¬ 
nálhat egy ültő helyiben százat is ilyet. 

Csak álom volt. Temetés stb. Teljesen érték nél¬ 
küli próbálkozások, még a gimnazista-költészet átla¬ 
gos szinvonalat som ütik meg. 

Rendez-vous stb. Elméskedő versek, elménség nélkül. 
Szonettek. A szonett szigorú, zárt, minden szónak 

meghatározott helyet jelölő kompozicziójával csak 
küzködik, de nem bírja elérni. 

KÉPTALÁNY. 

d < 
VILÁGOS. 

Világos indái és a harmadik lépésre mattot ad. 

A 2788. Bsámú feladvány megfejtése Galitzky V.-tól. 
Világos. Sutét. Világos. a. Sötét. 

1. c5—06 .. F. t. sz. (a,b, 1 . . . .. Ha5xc6 
2. Hc7- e8 stb. [e, d) 2. Hc3-b5 stb. 

b. c. 
l / _ . . . . — Ha5—b3 1. . . . . . . . . . Hn5-b7 
2. Hc3—b5 gtb. 2. Hc7—1)5 stb. 

d. 
1. „ h4-h8 
2. Hc3- e2 stb. 

A «Vasárnapi Ujság> 11-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése : Kisded hajlék, hol szülelti'm. 

Felelős szerkesztő: l io i tsy Pál . 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vánne„-ye-n. II. 

Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Effyetem-utcza 4. 

kiváló bor- és 
lithiumos 

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

Kapható ásványvizkereskedésekben és QPUIIITFQ ÁPfiQT Szinye-Lipócíi Salvatorforrás-vállalat, 
gyógyszertárakban. Ot»nULI CO rtUUO l Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

Dr. Miszné 
fűzöterme 
Bpest, IV., Váci-u. 7.1. em. 
Telefon 142—45. szám. 
Ajánlja kizárólag mérték után 
készülő 

Iialcsonínélkiili fűzőit 
Haskötők, melltartók, mér¬ 
ték szerint. 
Ismertető árjegyzék díjtalan. 

10 FŐ K 
FÜRDŐ a Balaton mellett. 
:: Elsőrendű női- és gyermekfürdő. 

Budapesttől 2 V* órányira a déli vasat mentén. Hír¬ 
neves bársonyfinom fürdőtalajáról é» idegedző 
hullámveréséről. Modern kényelem a fürdőtelepi szállók¬ 
ban és elsőrendű ellátás, kívánságra diatetikasah is. Gyer¬ 
mekeknek külön erősítő ellátás. Bemek park, színház, zene¬ 
sport. Prospektnst kívánságra küld a fürdőigazgatóság. 

Telefon szám 1. 

Köszvényí 
csuxt Stb. _ j. 

vnesénfejjfii 
rádiumos kénes héwiz és iszapfürdői. 
Eg'i-^i évben nyitva. Milliós új építkezések. 
Új nagyszálló. Oj lurdók Ff siói vldtk. 
Nagyszerű ölesé tavaszi kúrák. 
Házi kúrákhoz: itzjpszetkuldti. 
Prospektust küld 
• Fürdöigazgjtáság. 

Q/erravallo-
"kina bora vassal 

Ilyijtoniktis kiállítás 1906. Legmagasabban kl-
tünt Krősitőszer gyengélkedők, vérszegények 
és labbadozók számúra. Étvágygerjesztő, ideg-

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

J. Serravallo, s , . ^ Trieste-Barcola. Vásárolható a 
K 2.' 

Tinrakban félliteres üvegekben, 
teres üvegekben K 4.80. 

n 

i "yer/t 29. Sz&ezrpi , 's 

ntí bőröndök, és 
m,u finom bőrárnk:: 

legménikellebb írón árnsiualnak ki. 
Kizárólag elsőrangú áruk. 

PAPEKJÓZSEF 
cs. és kir. adv. szálliló, bőrönd és 
bőrőru késiitő. lUulaltt'st, VIII., 
Rákóczi-ót 11 és 15. Telefon 65-39 

r. .0 rá. Iparművészeti tárgyak, egyházi szerek gyári áron beszerezhe 
tőkkészpénz vagy angol r ends ie rü részletfizetésre ig 

csási.éskir. ^ Á D / ^ A l A IVI^\C •*•»«»*»» i» 
oAKvjA JAlNOo Budapest, IV., Kigyá-tér5. 

mnötvösncl 
Kolozsvár, Mátyás király-tér 13 Legdivatosabb k»rp«reo : : : . 

/ , l Iieí«TebbklTlteltleiü8t«iöeazk5rőkgTanamjamunkáí»I együtt 11 f, 
dombormŰTfi iBélit) eröeukBiök 12 fllL, halas, pecsenyés, tésztái tálak 

14 kilátói arany 110 E 13 f., tálctók, ««lenezék, kenyérkosarat, 14 f., kátés, t«ás servicét, Jonr 
1 4 . 1 böraiijjal 28 f táleiák, gaborettek, gyömSlcsállTanjok, eeoportoe tálak, Jardinierek 16 t. 
Eifiet börarijjal 16 • Szabad megtekintés Tételkényszer nélkül. Szabott gyári árak. Képes 
A«éi • l* > árjegyzék ingyen és bérmenive. Vidékre Tálasztékot készséggel küldők. 

NUTH KAROLY 
Cs. és kir. fensége 
József főh . üdv. szál. mérnök és gyáros. 
G;ár és iroda: Budapest, VII. kér., Garay-atcza 10. 
Központi TÍZ-, lég- és gázfűtések, légszesz és filmetekéit, csatornázd 
szellőztetések, szivattyúk, vizerómű\i emelőgépek »tb. -
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan kés 
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Valódi briiimi szövetek az 1912. évi tavaszi és nyárt Idényre. 
Egy szelvény szelvény 7 kor. 

3.1O m. hosszú szelvény tO kor. 
teljes férfiruhához szelvény 15 kor. 
(kabát, nadrág és mellém) szelvény 17 kor. 

elegendő, csak szelvény 20 kor. 
f!gy szelvényt fekete izalonruliához 20.— K-*rt, 
szintúgy felöltószövetct, turisUlódent, selyem-
kamgarnt stb. gyári árakon küld mint megbízható ét 

szolid cég mindenütt ismert posztógyári raktár 

Siegel-Imhof Brünn. 
Minták Ingyen és bérmentve. 

Az előnyök, a melyeket a magánvevff élvez, ha 
szövetszükségletét közvetlen Siegel-lmhof cégnél, 
• gyári piacon rendeli meg, igen jelentékenyek. 
Szabott, legolcsóbb árak. Óriási választék. 
Mintahfl, figyelmes ki<zo!eá!ás, még a legkisebb 

rendelésnél is, teljesen friss árúban 

Minden jobb ember 
valódi angol 

O'SULLIVAN 
gummisarkon járjon!! 
Kapható minden czipész- bőr- és czipészkellék üzletben. 

Gyermek-ruhák 
kizárólag: saját gyártmány. 
Szenzációs olcsó árak l koronától 
kezdve a legfinomabb kivitelig l 

"W&SCHE CLOU" 
Wien, XVI., I.erchenf clderg'iirtc-l 53. 
Képű divafalbum fa árjegyzék ingyen és bérmentti! 

ES KÉSZ ÁGYAK 
Csak élő libákról eredő, aj foszlott pormentes égytoll V: kg. E 1*40, jobb 
K 1'75, í'25, i-15. Finom fehér K 3*25 3*75. Hófehér 4*25, 475. «TÍBz«-
(j7Őngje> Baját kfilSalegességünk Vt kg. K 5 25. Pehely Vl kg. E 4 50 
9*25 kor.-ig. Kész ágyak: l pirna 80x58 cm nagy, finom angintokból 
jól megtöltve K 50Í, 6*07. 7*57. l dunyha 160x116 óm. nagy K 10*ÍO, 
11*95, 14*45. Készlet tetszés gzernti méretekben és minőségekben. Óriási 
választék paplanok, lőszdrderékaljak, lepedők és szalma-zsákokban. 
Szétküldés utánvéttel, meg nem felelőt becserélünk, vagy a pénzt 

visszaadjuk. Eoozkázat kis&iva- Több nyilvános intését szállítói 
Á r i l , g y Z L ± , e " Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskoicz 80. sz. 

ROZSNYAY PEPSIN BORI. 
Kellemes izü, kiváló jó hatású szer 

étvágytalanság, ren¬ 
detlen emésztés és 
gyomorgyengeség ellen. 

Étkezés közben véve, megóv 
a gyomorterheléstől. 
Egy üveg ára 3 ko r . 2Ofill. 

Kapható: 

minden gyógytárban 
valamint 

Rozsnyay Mátyás 
ARAD, Szabadság-tér. 

honsícíy-kölcsönzö' Intézet 
Budapest, VI. kerület, Andrássy-ut 47. szám. 

Tessék tájékoztatót kérni. Kölcsönöz vidékre is. 

2—3 nap alatt minden arczot fehérré, rimává t 
Üdévé varázsol, Eltávolít ezeplöt. niájfoltot, mitv/-

szcrt, pattanást r&nczokat, stb Ára 2 
A KRIEGNER-r. « 

ít-Ilenies illatú, ta tó.í és ü'litö hatású, Ári l 
A KRIEGNER-félt 

u nap és szél befolyása ellen 
Ám l K. Kriegner-gydgysze.-

tárban Budapest. 
Kálvin te -

Nemazára.afflMségetesziolcsóíáazWt! 
Garantiroz ottan jó szövött árú a ház¬ 
tartásba és menyasszonyi kelengyének. darab erősfonalá Tászonlepedő varrás nélkül. 

beszegre, 150/soo cm. „ 14. — kor. 
6 darab erősfonalá vászonlepedö varrás nélkül, 

beazegve, lio/M5 cm. ... « , 15.7O kor . 
6 darab finom fonala vászonlepedö varrás nélkül, 

b szegve, igen finom, J50/«95 cm „„ 18.5O k o r , 

Lepedőim a legjobb lenfonállal vannak átszőve. 
l darab 24 m. rumburtti vászon, 80 cm. széles 13.— K, igen 
finom 15.— K, l darab 24 m. • Hófehérke't-sifon, 80 cm. széles 
13.50 K, igen finom 15.5O E. GarantirozotUn egész vászon 
r.lumaszt-tiríilkőzű, nagyon szép mint te, tuczatj* r>0/no cm. 
7.5OK, so/iao cm. 1O.— K, /̂ir-o cm. 1-4.— K. Garantirozottan 
egész-vászon edénytőrlö ruha, ^/no cm. 7.5O K, ^/iis cm. 
9.60 E. Garantirozottan egész-vászon zsebken-iö azsur vagy 
anélkül 5 , 7, 1O K tnczatja. Mindennapos használatra zseb¬ 
kendő tuczatja 2 2O, 3 . , 4.— E. Garantitozottan epész-
tászon edénytőrlö rnha, 63/65 cm., 4.40 E, igen finom, 70/?o cm. 
6*2O E tuczatja. Igen finom étkező- vagy kávégaraitnra fehér 
vagy pzines, l abrosz, 6 szalvéta 6.—-. 8.—, 1O,— t s 14.— K. 
Hibátlan maradékok, 8—15 méter hosszú, méterje 50 fillérért 

. 5 kilós csomagban. T é l i b a r ke t, flanell, zefir, oxford , 
i t t l é t t é , d a m a s z t stb. legolcsóbban kapható a jóhírű 

Winternitz Emil czégnél, Nachod, Csehország. 
Szétküldés utánvétellel. jLOCzkazat kizárva. 

Nemtetszöt visszaveszek. «. 

SZŐ LŐ-OLTVÁNYOK 
•^ölöm-sitiik és Oledlllehia (élő keritén 
uek »Ikalm»si csemeték beszerzésére legmele¬ 
gebben ajánljuk a legjobb hírnévnek Arrendő 

S/ücs Sándor Fia 
szölőtHeprl Bihurű''^szegen. 

H> > saját érdekét tartja izem előtt, ügy ne 
Tegyen addig oltványt vagy vesszőt, miga fenti 
czég képes nagy árjegyzékét nem kérte ingyen 
és bérn entve. Ezen árjegyzék minden szőlő* 
birtokost érdekel haszuofl tartalmánál fogra. 
<Mc*ó úr ét pontos kis*olyálds. Számot 
elismerő terel. A tisztelt érdeklődők a telep 

megtekintésére szívesen láttatnak. 

RSJ Technikum Mittweida 
UJJ Igazgató: A. Holtzt , tanár. (Szisz kirilysig.) 
M»g-»sibb technikai tanintézet az e lectro- i s grépésniti 
mérnökök részér*. Gazdagon felszerelt electrotechn. és gép-

• épitő laboratóriumok. Tanulógyári mühelyek. • 
361O hal lgató a 36-ik Iskolaévben. 
Frogramm stb. díjtalanul a titkárság alul. 

ANYÁK FIGYELMÉBE!! 
Gyermekek elismert, legkiválóbb tápszere a 

Ptiosphatine Faiiéres, 
Igen kellemes izü, könnyen emészthető, a fogzást 
megkönnyíti és biztosítja a csontrendszer fejlődését. 

Egy nagy doboz (elegendő 3 hétre) ára 3 kor. 80 fill. 

ÉS*: Zoltán Béla sz 9 * 
Bpest, Y., Szabadság-tér (Nagy Korona-u. sarok.) 

M-K-K-WWWWWC*^^ 

Margit-eremé 
a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az egész 
világon el van terjedve. Páratlan hatása szerencsés 
összeállításában rejlik, a bőr azonnal felveszi és ki¬ 
váló hatása már pár óra lefolyása alatt észlelhető. 
Mivel a Margit-eremet utánozzák és hamisítják, tessék 
eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak 
ilyen készítményért vállal a készítő mindennemű 
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsirtalan, 
vegytiszta készítmény, a mely a külföldön általános 
feltűnést keltett. Ara l K. Marffit-aiappan 70 fill. 

Marg-it-pouder l kor. BŐ fluér. 

Gyártja Földei Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógysz., illatszer- és drogua-úzletben. 

1 5 . SZÁM. 1912 . 5 9 . ÉVFOLYAM. 

JÖVENOÖLTESSE MEG ÉLET-
TÖRTÉNETÉT EZEN EMBER ÁLTAL! 
Csodás tudását, az emberi é let té l á tás i t a távolból 

mindazok megcsodálják, a. kik írnak neki. 
Ezer és ezer ember kérte 

már tanácsát az élet minden¬ 
féle fázisaiban Megmomfja 
kiváló képességeit, megmu¬ 
tatja, hol kináikoíik Önnek 
eredmény, ki baráija. ki ellen¬ 
sége, éleié jó és n ^ z forduló¬ 
pontjait. 

Az ó leírása, az elmúlt, 
jelenlegi és a jövö..esemé-
nyeiről meg fogják Ont lepni, 
hasznára lesz Önnek. Mindaz, 
ami neki ehhez szükséges 
egyedril sí. Ön neve (sajátkezű 
aláírásában}, síiilelési dátum 
4s nemének megjelölése. Pénz 
n e m szükségcs.Hivatkozzon 
egyszerűen lapunkra és kérjen 
egy olvasópróbát i n g y e n . Mimi 

Stahlmann Pál úr, egy tapasztalt német asztrológus, Ober-
Níewsadern-ból mondja : 

A horoszkóp, melyet Roxroy tanár úr nekem felállított, leljfsen 
megfe'el a/, igazságnak Alapos, teljesen sikerült munka. Mintán 
m a g a m is asz t ro logns vagyok, cs i l lagászati számí¬ 
tásait és adatait pontosan utánavízsgáltam és azl ta¬ 
láltam, hogy munkája minden ré'z'elében perfekt, ő maga pedig ezen 
tudornál]\bán teljesen avatott. Roxroy tanár úr egy Uazi emberbarát, 
mindeneinek igénybe kellene venni s/olgála'ait, mert ezáltal rendkívül 
sok előnyt szerezhet magának.» 

Blanquet bárónő, egyik legta!entumosabb párisi nő, a következőket mondja : 
• Köszönet t mondok Önnek alapos jövendömondásáért, mely rsak-

ugyan rendkívül pontos Éu már különbőz" asztro'ogusokhoz fordultam, 
de egyetlen egytől sem sikerült oly igaz és teljesen megelégedésemre 
szolgáló válas/t nyernem. Szívesen fogom önt ajánlani és bámulatos 
tudását ismerőseim és barátaim tudomására hozni » 

Nagytisztelelií G. C. Hasskarl ph. dr. lelkész nr, egy Roxroy tanár¬ 
hoz intézett levelében a következőkéi mondja : 

• Ön bizonyára a legnagyobb specialista é< mester a szakmájában. 
Mindenki, aki tanácsot kér Öntől, bámulni fog az Ön jóslatainál ki¬ 
fejteti ember- és tárgyismere'einek pontosságán és tauáoán. A leg¬ 
szkeptikusabb is, ha egyszer Önnel levelezett, újra és újra ki fogja 
kérni tanácsát, r 

Ha Ön ezen készséges ajánlatból hasznot akar és olvasásra próba¬ 
kép egyetmást díjtalanul óhajt, küldje be neki teljes nevel, pontos czimét, 
iziiletéséncR r apját, hónapját, évét és helyét (mind olvashatóan írva), 
továbbá, hogy Ön férli, asszony-e vagy kisasszony és írja le az alábbi 
verset sajátkezüleg: 

Az ön segítő tanácsi 
Amint azt mondják ezren, 
Eredménjt és szerencsét hoz, • 
Én is igénybe viszem. 

Portrkíadás éi irásillelckre küldjön be HÓ fillért levélbély^gben. 
Czimejz' az ön 23 lilléres bélyeggel ellátott levelét ROXROY, Dept. 
4010. 177a Ktnsington High Street, London, \V., Anglia. 
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KELETI J. 
budapesti czég 

IV., Koronaherczeg-u. 17. 
orvossebészeti műszerek és kötszerek gyára ez idén 
Üli meg fennállásának 34. évfordulóját. A czég ez 
alkalommal egy a maga nemében páratlan, dús, ábrás 

Jubileumi Árjegyzéket 
bocsát ki, a mely ezen szakmában minden tudni¬ 
való, legmodernebb újdonságot tarlalmxz, szaksze¬ 
rűen rendezve és megmagyarázva és mely bárki¬ 
nek kívánatra ingyen és bérmentve megküldetik. 

A czég fű'czikkei és specziálitásai: 
Hygiéniai gummiáruk. 
Cs. és k. szab. sérvkötök. 
Testegyenesitő gépek. 
Műkezek és műlábak. 
Műfüzők, haskötők, 

mellfüzők, melltartók, 
hátegyenesitők. 

Gummi görcsérharisnyák 
GyógyvillanykészUlékek. 

Betegtolókocsik és szoba 
ürszékek. 

Betegápolási és a beteg 
kényelméhez szükség-
lendo kozmetikai-, 
utazási-, másságé- és 
manikűré mindenféle 
czikkek. 

Üzleti elvei: Gyors Ás pontos kiszolgálás, sza ezerüelin- l 
tézés, jutányos gyári árak, legtökéletesebb hazai ipar. 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
ECÜSZTAYE 
ZOHGOBATEBME! 
Bpest, csakis Gizella-tér 2. 

Telefon. 

IBACH-ZOH60BÁK 
egyedali képviselete. 

l UACH-zongrorát játszanak és ajánlanak : 
Backhaos, Dohnányi, Pagoot, Alice Ripper, Saoer, Stefamay stb. 

Az önműködő 

-PISZTOLY 
a szakértők 
zsebpisztolya! 
Kilenczlövetü. 
7 65 mm. kaliberű. 

W -̂"fc* 
Az eg-yedüli p i sz to ly a világrpiaozon, ametjnek csöva 
Ifivés közben épp olyan erőeen és megbízhatóan van e lzárva, 
mint a legújabb k •touapuskúlEé, tehát a löv"m-k 

a leg-nagyobb biztonságot 
és a legkitűnőbb l ö v é s ! eredményt nyojt]«é-< e mellett 
ki'-nyeliii'Ken zsebben hordható. Háromszoros biztosí tója 
van legtökéletesebb kivitelben. Félkézzel kényelmeden lel-
huzható és bármikor leereszthető kakasa. 
Minden részében teljesen kicserélhetoen gépmunkával készfti a 

Fegyver- és Grépgyár R.-T. 
Budapesten. 

Kapható a bel- és külföld minden jobb feg;verkereskedéséb«o. 
KOlönféle nyelvű leírás díjmentesen rendelkezésre áll. 

......SZIVATTYÚT, 
FECSKÉN DÓT ££i 
Központi Szivattyú- és Gépforgalmi Vállalattól 
Budapest. VI.. Csengery-utcza 39. Telefon 47 52. 
Elsőrangú honi gyártmány. -- Olcsó árak. 
A Bpestl Szivattyú- ét Gépgyár R.-T. gyártmányainak foelarusitotelepe. 

Nyári szünidei telep 

200,000 drb 
disz- és sorfa 
különös szép vadgesztenye, 
gömbákácz. gömbkőiis, tölgy, 
krisz ustövis, juhar stb., vala¬ 
mint különféle szomorú in ; 
ára darabonként 60 tillértől 
feljebb, l millió gyümölcsfa 
minden kelendő minőségben 
és legbeosesebb fajokban. 100 
drb ma gastörzsü almafa minő¬ 
ség szerint 25 kor nátót fel¬ 
jebb, 100 drb drb diífe- és sorfa, 
valamint ICO drb diszbokor-
ból álló gyűjtemény 10-15 
fajban K 70, 50 50 darabból 
álló E 40. Legjobb sövény-
csemete : ákncz és glaeditia 
1—4 éves 1000 drb minőség 
szerint lí—70 korona. Faj-
baromfi ég ezek íojásai ÜO leg¬ 
értékesebb fajban, valamint 
vadász- és oisz'áczfttiok és 
ezek tojásai. Képes főárjegy¬ 
zéket kívánatra ingyen küld 

j Gr. Batthyány Zsigmond 
uradalmi intézősége 

! Csendlak, utolsó posta 
Vas-Fereucz-lak. 

Jelentkezéseket el¬ 
fogad az intézet 
igazgatója, Bpest, 
V.ker.,Személynak-
utcza 7. sz., I. em. 

Parisban. 
Rácz Sándor fővárosi 
tanár fiúnevelő-intézete 
üdülés, a franczia nyelv 
tanulása és Pária meg¬ 
ismerése czéljából 7 hetet 
tölt a franczia fővárosban. 
Az intézet penziója a Paris 
és Versailles között elterülő 
nagy erdőségben lesz. 

re hiányozzék egy beteg- és gyermekszobából 
Bem, az egyedül valódi fenyőpárlat, amely oxigént 
ée balzsamos gyantás anyagot tört állapotban a 
szobába hoz, kitűnő házinzer a légzési szervek 
megbetegedésénél és kiváló megakadályozója a 

gyermekbetegségek uek. Az egyedül valódi 
Bittner-féle Coni-
feren-Sprit az itt 
láthat. gólya-véd-
jegygyel van el¬ 
látva, mely a du¬ 

góba is be van égetve, kapható 
Egy üveg Coniferen-Sprit ára K 1*60, egy szabadalmazott törőkészülék ára K 3*60 

JUL. BITTNER 
cs. és kir. üdv. szállító gyógyszerésznél, 

Reichenau, Niederösterreich. 

bfirbutoripar 
Bfirbutor 
szakműhelyek 
RESDIÁSTÁL 
Budapest, IV. kér. 
Semnielwea-a. 7. sz. 

MAGYARHOM ELSŐ, LE6MACYOBB ÉS U6JQB8 HIRMEVÚ ÓRAÜZLETE 

R 1 C K S Z E ( 0-évi ótállással 
L<i RÉSZLETFIZETSRE 

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

„Altvater" 
Gessler 
Budapest 

A monarchia legnagyobb kocslraitára. Árjegyzék ingyen. 

Angol börbutor, Ebédlő¬ 
székek, irodai karos¬ 
székek szakszerű gyár¬ 
tása. Kü lön osztály 
használt börbutor mo¬ 
dernizálására, felfrisBi-
téiére és festésére. 
Székátalakltások. 

HIRSCH és FRANK 
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 

B U D A P E S T , V I . K E R Ü L E T , A R É N A - U T 132. S Z Á M . 
Külön ontály 

téglagyári gépek. 
GYÁRT: faliUgla e« oierépii&jtókat, t«glagy&rtó • • agyagmegmiu-ikáU 

gépeket legújabb és legjobban bevált nerkezotekben. 
Elvállalja anyagTin-
eálatok kivitelet • • 

teljes 
m téglagyári telepek 

létesítését. 
Tervek • • költc«g*v*tta«k 

aUtalkmnl. 
ELSŐRANGÚ = 

- REFERENCZIAK. 
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Nagy képes fény¬ 
kép- és optikai ár¬ 
jegyzék kívánatra 
ngyen «s bérmentve 

AUFRECHT ÉS GOLDSCHMIED UTÓDA 

ARSA 
Szállítjuk árfel-
emelés n é l k ü l 
kényelmes havi 
: lefize ésre. : 

KClön kikötés esetén, a meg nem felelő áru, 3 napon belül sértetlen állapotban minden kötelezettség nélkül visszaküldhető, 
Fenti feltétel az egyetlen biztositéka az előnyös vásárlásnak, ügy ár mint minős 

„£ilty" Hői reticuMamara. 
6x9 lemez és filmcsomaghoz, 

kettős kihúzat. 

Legfinomabb bőráthuzat. 
Legújabb Migdet-zár pillanat¬ 

éi időfelvételre. 
Irii fényszabályozó. — Kiugró 
kereső, függőleges- és hosszfel-
vételekre. — Fémrészek fino¬ 

man nikkelezve. 

Havi 
123. sz. Extra Rip. Aphnáttal f i 8 K 78.— 4.— 
124. sz. Extr.i Rap. A pl mattal f « 7 K 81.— 4.— 

3 fémkazetta tokban K 6.— 
l filmcsomag-kazetta K 7.50 

Hav. i észlet K 4.— 

Újdonság! Újdonság! 
Jitngária" 
Legújabb Vario zár, idő- és pillanatfelvételekre «/io, Vie. Vio* 
másodpercre. Ibso-Sector-zár, idő- és pillanatfelvételekre sza¬ 
bályozható '/io» másodpercig. — Iris fényszabályozó. — Kettős 
kihúzat hajtó csavarral a hátcsó lencse használatára. — Fino¬ 
man mintázott bőrutánzat. — Fémrészek finoman nikkelezve. 
Kettős kihúzat. 9x12 cm. lemez és8x10J4 cm. filmcsomaghoz. 

Kettős kihúzat 

Arak 3 fémkazettával tokban 

100 sz. Rodenstock Extra Raplapl. . , 
101 sz. Rodenstock Hemi anastigmat 
102 sz. Rodenstock Tripl Anast. Trynar 
103 sz. Rodenstook kettős Eurynar 

Fény¬ 
erő 

f: 7.7 
f: 7.2 
f: 6.8 
f: 6.8 

Gyújtó-
távolság 

135 
135 
150 
135 

Vario 
autóm, 

zárral K 

78.— 
85.— 
90.— 

100.— 

Havi 
részlet 

4.— 
4.50 
4.50 
5.— 

Ibso-Sek-
top zárral 

K 

90.— 
95.— 

100.— 
110.— 

Havi 
részlet 

4.50 
5.— 
5.— 
5.50 

3 külön kazetta tokban 8.—K, l filmcsomag-kazetta 8xlOi/2 cm. 8.50 K, l filmcsomag¬ 
kazetta 9x12 em. 9.— K, l elegáns válltáska 7.— K. 

Laposkamara 
„Glóbus" 

Nagysága oá. 3.6x12x15.6 cm., súlya ca. 800 gr. 
9x12 lemez él 8x1054 filmcsomaghoz. Leg¬ 
finomabb bőráthuzat. Ibso vagy Koilos zár. Iris 
fényszabályzó, forgatható brilliáns kereső vizszint-
mérővel függőleges és hosszfelvételekre. Kettői 

kihúzat a hátsó ieuese használatára. 

104 
105 
106 
107 

Az árak három fémkazettá¬ 
val tokban értendők 

Rod|nstook Extra rap. Aplan. 
„ Hemi anastigm. 
„ Triplanast. Trynar 
„ Kettős anast. Eurynar 

7.7 
7.2 
6.8 
0.8 

135 

150 

9X12 

Ibso Koilos 
zárral 
korona 

116.— 
122.— 
132.— 
140 . -

132.— 
135.— 
144.— 
155.— 

10x15 
Ibso Koilos 

zárral 
korona 

140.— 
145.— 
150.— 
160.— 

150.— 
155 . -
162 . -
172.— 

Ibso Koilos 
zárral 
korotia 

150.— 
155.— 
162.— 
172.— 

170.— 
175 . -
182.— 
192 — 

3 külön kazetta tokban 
l fílcsomag kazetta 
l válltáska.. 

4x12 10X15 | 13X1S 
6.— 
8.50 
7.— 

10.50 
11.50 
11.50 

15.— 
11 50 
13 50 

Fizetendő 20 egyenlő havi részletben. 

„Hunsüriü" 
Ezen kamara valódi amerikai 
diófából készült, homályosan 
fényezve, kettői kihúzattál, a 
forgatható kupalaku fujtató 
bőrsarkokkal van ellátva, ket¬ 
tő* fogai hajtócsavar, erős 

fémveretek. 

Sz. 
111 
112 

113 

Arak 3 dupla kazettával 
Zár, objekt. és állvány nélkül , 
Redőnyzár, állvánnyal Rodenst. 

Extra rap. Api. f l 7.7 
Rodenstock Eurynárral fi 6.8 

13X18 
70.— 

125.— 
160.— 

Havi 
részlet 
3.50 

e.— 
8.— 

18x24 

90.— 

170 — 
218.— 

Hari 
részlet 
6.— 

8.50 
11.— 

Teljes felszerelés, legfinomabb áthuzatu 
klapp-dobozban, pontos beosztásokkal. 
Tartalom i l tct. lemez, yt 1. Hydrochi-
non előhívó, 100 gr. fixirozó, yt 1. fixir-
fürdó, l mérő 50 gr., 2 lemeztartó, 3 
machécsésze, l lámpa, l másoló keret, l 
szárító állvány, 12 lap celloidin papiros, 

10 karton, l tubus ragasztó. 
Árak t 

6x9 óm. K14.— 9x l2cm.K15 .— 
10x15 em.K20.— 13x 18 óm. K 25.— 

18x24 óm. K 32.— 

„Hungária" fémállvány. 25£nt.£ 
egy tolás elegendő az állvány felállitásáhox és újból való összetolásához. 

S részü hossza nyitva 124 cm. összetolva 
32 em., súlya 600 gr. lapos fejjel K 24.— 

6 rémfi hossza nyitva 129 óm. összetolva 
29 óm., súlya 700 gr. lapos fejjel K 26.— 

6 részü magassága 160 em., súlya 
600 gr. gömbölyű fejjel K 24.— 

4 részfl magassága 186 óm., súlya 
640 gr. gömbölyű fejjel K 16.— 

4 resxfl leemelhető és forgatható 
fsjjel K 18.— 

Unom tok, valódi bőrből K 4.— 

Hensoldt prizmás látcsövek. 
Fokozott fényerő na¬ 
gyobb objektívek alkal¬ 
mazása által. Kiszélesí¬ 
tett látókör új ortho-
soop okulárokkal, meg¬ 
gátolva a képnek a 
szélek felé való eltorzu¬ 
lását. Az egész látókörre 
kiterjedő éles látása a 
plasztikusan kidombo¬ 

rodó képnek. 

Stereo Walkar' Mechanika: 

Térfogat és súly teteme¬ 
sen kisebb. Fokozott 
szilárdság. Főtest és ízü¬ 
let egy darabból öntve. 
Időjárástól védett, por 
és nedvesség behatolása 

kizárva. 

Éles látásra való 
állítás. 

be-

„STEREO 
WALKAR" 

tok és vállszíjjal 

Na¬ 
gyítás 

6X 
8x 

12 X 

Ara 
K 

170.— 
180.— 
190.— 

Havi 
részlet 

8.50 
9.— 

10.— 

HENSOLDT 
„STEREO" 

tok és vállszíjjal 

Na¬ 
gyítás 

ö vagy 
8x 

12X 

Ára 
K 

145.— 
165.— 

Havi 
részlel 

7.50 
8.50 

„STEREO" katonai latcsövek, különösellentálló képességű erős használat .'-s idő¬ 
járás ellen. — Stereo katonai modell sárga tokban öv-kengyellel, 6 vagy 8-szoros na¬ 

gyítás 145 korona. Havi részlet 7 korona. 

MEGRENDELÉSI IV. 
AUFRECHT ÉS GOLDSCHMIED utóda 
ELEK ÉS TÁRSA R.-T.-nál 
BUDAPEST, IV., Károly-körut 10. szám. 

Ezennel megrendelem az alanti árut korona értékben, fizetendő 
korona havi részletekben Budapesten Elek és Tina r.-t.-nál. Három havi 

részlet elmulasztása az egész számla összegét azonnal esedékessé teszi. Teljél ki¬ 
fizetésig tulajdonjog fentartva. 

Jogomban áll az árut 3 napon belül sértetlen állapotban visszaküldeni. 

FlMtendf Budapesten kor. fillér 

Lakhelyt 

Keleti 

Név és foglalkozási 

Pranklin-TéjBulat nyomdája. Budapest, IV., Egyetem-ütem 4. szám. 

m 

16. SZ. 1912, (59. ÉVFOLYAM.) 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: TV. Egyetem-utcza 4. 

SZEEKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
Egyes szám 
ára 40 fillér. 

BUDAPEST, ÁPRILIS 21. 
Előfizetési 
feltételek: 

Egészévre _ _ 3O korona. A i Világkrónikái-\a\ 
_ 1O korona, negyedévenkénti koronával 
_ 6 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a poataüag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

A MAGYAR GÁRDA PALOTÁJA BÉCSBEN A HOFSTALLSTRASSÉBEN. - Jelfy Gyula folvételei 




