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ftifhé-lemezek 

előnye általánosan 
elismert. 

szafirtű nem koptatja 
lemezeket, ennek alapján 

használhatóságuk korlátlan. 
Pathé-lemezek a legnagyobb művészek 

— Darusa. Slezék stb. felvételeit 
magukban. 

PATHE 

JEAN XEITILLE. rtfNzletoRztál.Y9 Biulapest Yl., Andrássy-űt 
T Í ^ ? t P l t OlVí)^( í l Hosszas és költséges kísérletezés után v6grc a jiivü I'athéfonját nyújtom. Túl vagyunk mir a/on időn, midőn egy némileg jó készülékért aránytalanul nagy árt kellett 

• fizetni. Törekvésem volt, hogy oly Pathéfont (lülcsérnélkülit) találjak, mely tökéletes felszereléssel ellátva, a konkurreneia részéről négyszeresen sőt ötszörösen drá¬ 
gábban nyújtott gépekkel ne csak konkurrálhasson. hanem azokat felül is múlja Hiszem, hogy ezt el is értem és csupán azt kérem, hogy alkalom adassék ennek bizonyítására is. Fenti kitűnő" 
Pathé-Pannonia gépemet 20 darabot tar talmazó 10 -29 cm.-es kétoldalú lemezzel együtt a hihetetlenül olcsó K 120.— áron nyújtom, havi 4 . - koronájával Annyira meg vagyok róla 
győződve, miszerint szállítmányom minden tekintetben ki fog elégíteni, bo?y készséggel küldöm azt g napi próbára . Ajánlom, hogy csakis speciálisan a számomra előállított Pathéfont vásárolni 

szíveskedjék, mert csupán ilyen készülék fog mindenképen megfelelni. Garantálok azért, hogy készülékem minden egyes alkatrésze a Patbé gyárból való. 
yJDllMlllllllllinillllllllinilllllllllllllllllllllllllllllHllllil S l . l v C n y : Kérem ezen szelvíny kitöltését és a K 4.— 

••Isö részlettel való beküldéséi. A készülék leírása: 

Ulolnó posta:. 
Foglalkozás: 
Fi/etés: 

Csomagolás ingyen! 
10% BBísdraény készpénzfizetésnél. 

l J«KT<«t> Szallilási ÍJS 15 nap Nem fogok szántait o'j esetben esiküzMm, ha a rendeléssel az clss részlet = ^ ^ \ \ Píthfi"kflnCeít"3111(11^111111-tlSUgdüljOZ, 
E birtokomba oem írkenk. Amennyiben a késiütík és a lemezek meg oem felelnének, úgy a küldemény S 

= Igen finom poütirozott mahagóni szekrény, reao-
= nánc-készülékkel ellátva, 38 cm széles.' 19 cm 
g magas, precíziós rugószerkezct, akusztikai hang-

kar és az 
JMIndan l*v«Ira *6-,Ktgsfl *s Ingyen adok = 

te!vllA«oslta*t. 

tfUételttm • ! / rlvnyömk, h*(J be lü l ' " ' " • * * » • "««?>küldhet<i. 
eg oem felelnének, úgy a küldemény 

el, esetben > leljesilell etsí rtszlellizelést visszaszármaz- = J ó t á l l ó k a z é r t . é s lemCZek a 

Jean Nenville, részletosztáiy, Budapest TI., Andrássy-út 33.g. 

mindenfelé. 

TATRALOMNICZ 
Télisport szezon: 
Deczember 15-tői február 28-ig. 

A legszebb bob-, ródli- és 
sk ipá l j a új felvonóval, posta-, 
lávirda-, telefon, vasút- és vll-
lamos- állomás. Összeköttetés 

Prospeituat ingyen és bérmentve. 

Ai összes 

betegápolási cibhelt 
raktára. 

l Haskötők, íérvkötők művég¬ 
tagok, eörcsérharisnyák, »ii-
lanygépek és egyéb egészség-

' ügyi cikkek isuu Fischer Péter és Társa R.-T. 
•wtojest, Kossuth Lajos-utca 6. Telefon 958. 
WtpHtatett 1855. .•. Most "megjelent képes árjegyzé-

künket kívánatra ingyen és bérmentve küldjük. 

Fényképnagyitást 
raeglejiőenszép TT fi>fif| -tM igen díszes 
kivitelben * * • *-» C»VF Paasopfirtoiit-

val együtt ké«zit bármilyen kép utjn a 

HUNGÁRIA 
fényképészeti és festészeti társasig Buda¬ 
pest, IV, v. kér., Károly-körút 24. szám. 

Olajfestmények. Aquarellek. 

Kocsiárucsarnok 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

- r Csak hölgyeket érdekli! 
ELSŐ MAGYAR NŐI EGÉSZSÉGÜGYI 
ÉS TESTÁPOLÁSI CZIKKEE SZAKÜZLETE. 

KELETŰ. Bpest, IV., Korona-
herczeg-g.14/16.szT 
(Gr.Szapáry-udvar.) 

A czéft saját gyártmányú és külföldi kü¬ 
lönlegességei : Haskötök az összes al¬ 
testi kantáimat ellen. Eredeti párisi fű¬ 
zők és melltartók éptermetünk részére, 
Talamlnt kiegyenlítő fűzők ferde növésiiek 
számára. Cs. és kir. szab. sérvkötők. 
Egyenestaiték. H/gienikushovibajkötők! 
Qummiharisnyák. A legki.Uólib franciia 
és amerikai női dvszer különlegességek ! 
Új l Autó Vaginái Spray. Új ! Irrigáto-
rok, bidék, valamint az ősszen betegápo¬ 
lási czikkek. — Csak szakavatott női 
kiszolgálás. - Mérsékelt és polgári árak. 

Képes árjegyzék ingyen és bementve 

A monarchia legnagyobb kocsiraitára. árjegyzék ingyen. 

Cement-fedőcserép-gyártó gépek, 
Beton-ürtömb-gyártó gépek, 
Cement-falazótégla-gyártó gépek, 

^ B csatornázási alapcsövek. 

m Formák: betonoszlopok Btb. gyártá-
M tóra. Kotorok. — Hengerművek. 

Betonkeverőgépek. — Czement-
U lapsajtolók. 
M Dr GASPAEY 4 Comp. gépgyára 
• Markranst&dt, Leipztg melfttt. 

Kérjnk gyánmktó meglátogatni. 228. „zAnm ar-
' ' jegyzék icgyeo. 

.SZOLOOITVAHY 
t VAUlMltIT AMERIKAI & EURÓPAI 
A SIMA É30YQKERES 

SZŐLŐVESSZŐ 
ÖiramÍNKRŐlfW6T MEWY15ÉBB9I 

O L C S Ó A R A K MEUETT ELADÁSRA ARUPQT 
INBTCM KÜIOÜNK = = = = = : — 

BADACONYVIOÉKI SZÖLÖTEiEP 
KEZELŐSÉ8C 

TAPQLCZA.tzAiAM.) 

Központi fűtések 
alacsonynyomásn gőz- és melegvízfűtések. Szellőző 
berendezések. Központi melegvizkészitő telepek. 
Száritótelepek minden féleipari ezélokra. • : : : : : 

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

FOLYTON ÉGŐ 
(S££S; KÁLYHÁK 
Legolcsóbb fűtés. A hideg beállté¬ 
val (egyszeri befutás mellett egész 
télen _át ég és a szobákban egyen¬ 
letes és kellemes a meleg). :: 

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

Budapest, TI., Andrássy-út 41. 

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

HOITSY PÁL. BUDAPEST, DECZEMBER 22 
Szerkesztőségi iroda : IY. Vármegye-utcza 11. 
kiadóhivatal: I"V. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési [ Egé"évre _ _ 3O korona. 
< i* •* i t l Félévre _ ._ _ 10 korona 
feltételek: \ NegyPdévre _. _ 5 korona. 

A • Világkrónikát-vul 
negyedévenként l koronával 

több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg 
határozott viteldíj ie csatolandó. 

MAADONNA. — Murillo festménye Romában, a Corsini-féle állami képtárban. 

Frwiklin-Társnlat nyomdája. Budapest, IV., Egyetem-ntoza 4. szám. 
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Olyan kedves az az én ismerőseimtől, hogy 
miután tudják, hogy az én házam — pour ainsi 
dire — olyan központ itt Abbáziában, hát az 
átutazó ismerőseiket mind figyelmeztetik, hogy 
keressenek fel. Tehát hogy van a kedves bá¬ 
róné? Talán ő is itt van? 

Mialatt a czifra delnő mindezeket szédítő 
gyorsasággal elhadart-i, addig az inas zajtalan 
lépésekkel körüljárkálva, felgyújtott egy óriási 
kristálycsillárt. A szoba mennyezetének min¬ 
den sarkában alkalmazott óriás csokrukat ké¬ 
pező világítótesteket és mindenféle fülkékben, 
erkélyeken, a zongora mellett stb. alkalmazott 
fali villamos karosgyertyákat s mi egyebet. 

Eitát kissé zavarba hozta ez a fogadtatás. 
- Nagynéném alig egy hónapja hirtelen 

meghalt Velenczében . . . Én pedig egy újság¬ 
hirdetés révén jötiem ide . . . a mely újsághir¬ 
detés révén megtudtam, hogy a «Villa Zeppá»-
ban társalkodónőt keres valaki . . . Azért jöt¬ 
tem ide, hogy ajánlkozzam ezen állásra. 

Welterné arczának kifejezése hirtelen meg¬ 
változott. Mosolygó arcza megnyúlt, szája elő¬ 
kelőén összehúzódott. 

Meglepetésében- nem jutott eszébe semmi s 
csak hümmögetve bólintgatta hennával sárgára 
festett _hajjál koronázott fejét. 

- Úgy, úgy, hm, tehát úgy . . . 
Azután hirtelen odaszólt az épen távozni 

készülő inasnak. 
- Ferencz, csavarja le a nagy csillárt és az 

oldalvilágítást, egy oldalláng elegendő. 
- Tehát kedves kisasszony, - - fordult tel¬ 

jesen megváltozott tartással és arczkifejezés-
sel Kitáluz, - - ö n alkalmazást kivan nálam 
kapni . . . 

- Kérem nagyságos asszonyom, - - jelen¬ 
tette egy fekete tafotaselyembe öltözött ko-
morna, — elhozták a modellkalapokat. Mlle Ju¬ 
liette maga is eljött. Várjon kérem? 

Welternó felugrott. 
- Jövök, jövök, nzután Ritához for¬ 

dulva : — Megbocsásson kisasszony, de ezt el 
kell intéznem . . . lesz szives egy kissé várni. 

Ezzel kirobog<;tt az ajtón. 
Alig tűnt el a ház úrnője, az inas új láto¬ 

gatót bocsátott be. Egy magas, előkelő, egy¬ 
szerű Ízléssel öltözött hölgyet. 

Az inas elmondta a mundókáját, hogy a 
nagyságos asszony el van foglalva, de mindjárt 
meg fog jelenni, azután zajtalanul távozott. 

A két hölgy magára maradt. 
A későbben érkezett mosolyogva közeledett 

líit a felé. 
- Miután a háziasszony nincs itten, hát 

végezzük el magunk az apró formalitást. Sel-
den báróné. 

Rita is megnevezte magát s riVmsokára ke¬ 
délyes beszélgetésbe merültek, melynek lolya-
mán több közös ismerősre akadtak, úti benyo¬ 
másokat és fürdő-reminisczencziákat cserél¬ 
tek ki. 

Észre sem vették, hogy Welterné asszony 
megjelent az ajtóban. 

- Ah, kedves báróné, megbocsásson, de 
Mlle Jeanette volt itt az új párisi modellekkel. 
Ezek az emberek mindig alkalmatlan időben 
jönnek . . . 

- Oh, mi igen jól töltöttük az időt Zsarnay 
kisasszunynyal, — szólt megnyerő modorában 
a báróné. — Képzelje csak, még az öreg Félicie 
Ottensteint is ismeri. Ah, de rég nem láttam a 
jó Féliciet! . . . Hol is találkozott vele Zsarnay 
kisasszony? 

Welterné arczán zavar és bos=zú=ág tükrö¬ 
ződött. 

Alig hogy Rita megadta a kivánt feleletet, a 
kövér czifra asszony búcsúztatólag meghajtva 
fejét, kissé elökelösködő orrhangon szólt hozzá : 

— Tehát kedves kisasszony megbocsát . . 
talán holnap úgy a reggeli órákban eljön me¬ 
gint s akkor átnézem a bizonyítványait. 

Rita felugrott és lángveres arczczal. szó nél¬ 

kül meghajtotta fejét a ház úrnője előtt, azután 
kissé mélyebb főhajtással üdvözölve a bárónét, 
a ki meglepett, csodálkozó arczczal viszonozta 
azt, gyorsan elhagyta a szalont. 

A hallban átvéve az inastól ernyőjét, még 
hallotta Welterné hangját: «Ferencz, hallja Fe¬ 
rencz, csináljon világosságot. Kapcsolja be a 
nagy csillárt és a mellékvilágításokat.» 

Rita a sűrűn szemező esőben sietve futott a 
kikötő felé. 

Szinte jól esett neki az esőtől lehűtött hideg, 
nedves levegő. Úgy érezte, hogy hamarabb mú¬ 
lik el arczárói a szégyenpir. 

Most látta csak a mnga valójában, hogy mi¬ 
lyen óriásilag különbözik társadalmilag azon 
helyzet, a melyben nagynénje mellett volt, a 
tényleg felfogadott és fizetett társalkodóné hely¬ 
zetétől. 

Folyton maga előtt látta Welterné széles, 
mosolygó arczát, a mely mintegy varázsütésre, 
hosszúkássá és kimértté vált . . . De talán még 
jobban bántotta őt az a meglepett, kérdő ki¬ 
fejezés a báróné arczán, melylyel mintha csak 
azt akarta volna mondani : «De kedves kisasz-
szony, miért csapott be ? Miért nem mondta 
meg mindjárt, hogy kicsoda, micsoda ? Miért 
hitette el velem, hogy a társaságomhoz tar¬ 
tozik?* 

Az eső elállt, a nap ismét kibújt. Rita na¬ 
gyon örült, hogy nem lesz kénytelen a zárt 
levegőjű hajókabinba lemenni, hanem ismét 
elfoglalhatja kedvencz helyét a fedélzeten. 

Roppant levert, bús hangulatban nézett le a 
sötét vizbe s nehéz szivvel vallotta be magá¬ 
nak, hogy az apró megaláztatások és keserű¬ 
ségek iskolája, a melyen Flóra néninél keresz¬ 
tül ment, még mindig nem elég ahhoz, hogy 
beletalálhassa magát új helyzetébe. Hiába igye¬ 
kezett magát egy hónapi \isszavonultsag által 
egyszerűségre szoktatni. . . Sokkal, nagyon sok¬ 
kal lejjebb kell még fokoznia igényeit. 

Szomorú, üres tekintettel nézett maga e lé . . . 
Ez lesz tehát a reá várakozó jövő . . . Család¬ 
ból családba. Itt ezt, itt azt tűrni, megszokni. 
Félrerakosgatni a garasokat, öreg napjaira, a 
melyeket egyedül, teljesen egyedül fog tölteni 
valami vidéki kis városkában, egy szerény kis 
lakásban, százszor átalakított, kopott fekete 
ruhákban. 

Rita dühösen szorította össze az ökleit. 
Ha ft-ríí volna, — ép oly átlagos eszű, te¬ 

hetségtelen férfi, mint a minő tuczattehetsegű 
unnék tartotta magát, — mégis nyitva volna 
előtte száz pálya, a melyen szorgalommal, ki¬ 
tartással önállóságot, esetleg vagyont küzdhet 
ki ningának. A kenyérkereső nő számára csak 
szolgaság létezik vagy teljes kasztveszteség. 

Mert hiszen volna neki is egy kis istenadta 
tehetsége. Ügyes, gyors ujjai, páratlan finom 
Ízlése. Néhány forintnyi tőkéjével nyithatna 
magának masamód bol to t . . . és mint Mlle 
Jeanette, ott várhatna ő is a parvenű Welternék 
előszobáiban a skatulyáival. S ha szerez is 
vagyont ezen a réven, hogy küzdje fel magát 
újra oda, a honnan leszállt? 

Szinte megörült a gondolatnak, hogy hiszen 
van a szabadulásnak egy módja hátra, ha idő¬ 
vel belátja, hogy nem képes elviselni a hely¬ 
zetet, a melyet számára a sors kijelölt... Senki 
sem akadályozhatja meg abban, hogy megvál¬ 
jon az élettől, a melyben nem tudta megtalálni 
a helyét. Hiszen nincsen senki, de senki, a kire 
tekintettel kellene lennie . . . Senki, a kinek 
bánatot okozna vele. 

Ezen zord, vigasztalan gond. Játok közepette 
szállt le az abbáziai hajóról, hogy menten át-
szálljon a már indulásra kész porto-réi hajóra. 

A mint elhelyezkedett egy védett helyen s 
önkénytelenül visszagondolt Porto-Rébe, hirte¬ 
len szinte mint valnmi fizikai fájdalom, erőt 
vett rajta a vágyakozás Marosy után. 

Egész nap daczosan igyekezett elnyomni azt, 
de most az utolsó órák keserves tapasztalatai 

által meggyöngült energiája nem engedelmes¬ 
kedett többé és így most diadalmasan vonul1 

előtérbe a szép vállas férfi képe - - becsületes 
szemeinek nyílt őszinte tekintete. 

Már sötét este volt, mire a hajó beérkezett 
Porto-Ró kikötőjébe. 

Rita nyugtalanul kémlelte a partot. Mintegy 
villanyos ütést érzett végigfutni egész testén 
midőn a parton ott látta a jól ismert fehér 
vászonba öltözött alakot. 

Rita lesietett a fedélzetről és alig várta, hogy 
a lassú mozdulatu horvát matrózok végre be¬ 
tolják a partról a keskeny pallót a melyen 
sietve elhagyta a hajót. 

A fehér vászonruhás alak kivált az ácsorgó 
embertömegből és feléje tartott. 

A mint ott állt előtte kinyújtott kezével Rita, 
látta, hogy az egész lelke a szemeiben van. 
Önkéntelen impulzussal mindkét kezét nyújtva 
oda neki oly mély meleg tekintettel vetette fel 
szemeit Marosyra, hogy az szinte összerezzent. 

Egyikük sem volt képes csak egy szót is 
szólni. Marosy karjába fűzte Rita karját s a 
mólóról a part felé vezette, oda a hol a bár¬ 
kája volt kikötve. 

— Bárkán szeretném hazavinni — akarja? 
Rita némán intett s beszállt a bárkába va¬ 

lami kimondhatlan jóérzéssel ásva bele magát 
a puha párnákba míg Marosy kissé reszkető 
kezekkel illesztette helyökre az evezőlapátokat. 

Csendes meleg, csillagtalan fülledt este volt. 
Marosy némán evezett s szemei Ritán függ¬ 

tek a ki lesütött szemekkel ült helyén. 
Megérezve, hogy Marosy szemeinek tekintete 

rajta függ lassan félénk zavart mosollyal 
emelte fel fejét. 

Marosy hirtelen eleresztette az evezőket, 
térdre ereszkedett s fejét Rita ruhájába ásva 
fuldokló szenvedélyes hangon suttogta. 

— Rita Rita, ne menjen el soha többé ilyen 
sokára, ügy-e nem megy el többé egyedül? 

Rita önfeledt széles nagy mozdulattal mindkét 
kezével felemelte a férfi fejét. 

- Nem — felelte — nem, soha többé. 
Azután tűrte csendesen boldogan,hogyMarosy 

melléje üljön a keskeny padra, átfogja, magá¬ 
hoz vonja karcsú derekát. Hát rávetette fejét s 
lezárta szemeit. Marosy friss piros ajkai egybe¬ 
forrtak az ő érintetlen lágy pyermekszájával. 

Mintha hallható pengessél válnánnk le leiké¬ 
ről szoros aczélabroncsok, amelyek eddig fogva 
tartották egész lényét, gondtalanul buldog ér¬ 
zéssel simult Marosy ölelő karjaiba. Fehér 
keskeny kezei végigsiklottak a férfi eűrű rövid 
selymes haján — széles izmos vállán. Csodál¬ 
kozott saját magán, hogy nem érzi azt az ide¬ 
ges visszatetszést, a melyet benne minden más 
embernek - - esetleg közel hozzátartozójának 
érintése is keltett. 

Sokáig ültek szótlanul, boldogan egymáshoz 
simulva, míg a parton hirtelen kialvó fény¬ 
pontocska eszokbe juttatta, hogy Porto-Réi fo¬ 
galmak szerint késő van már. 

- Oh — szólt Rita felocsúdva — siessünk, 
mert még ki találok kapni a derék signora 
Bachichtól, ha odaég a vacsora. 

Marosy visszaült helyére s néhány evező¬ 
csapással a kis házacska elé vitte a bárkát. 

Rita gyorsan kiugrott a partra. 
- Isten vele — holnapig. 
- Holnapig — szólt Marosy s oly végtelen 

vágyódás és szomorúság volt a hangjában 
mintha rengeteg, alig kivárható idő választaná 
el az estét a reggeltől. 

Rita oly ragyogó átszellemült arczczal lépett 
be a házba, hogy signora Bachich összecsapta 
a kezeit láttára. 

- Jesú a signoriua talán megütötte a fő¬ 
nyereményt a lotterián, hogy olyan boldog 
arcza van ? 

Rita összerázkódott. Eszébe jutott, hogy talán 
sohasem állt távolabb a földi javakban való 
bővelkedéstől, mint épen ma — s roppant meg" 

volt lep TG. azon, hogy milyai alaposan eltűnt 
leikéi"'; mindama gond, keserűség és szomorú¬ 
ság, a melyet'még alig. egy órával ezelőtt oly 
elviselhetetlennek tartott, hogy már leszámolni 
kezdett az élettel. 

Signora Bachich felküldte neki a vacsorát a 
szobájába. Rita már hosszabb idő óta odafenn 
étkezett, mivel a signorának szállóvendégei vol¬ 
tak. A sógora, a nővére s azok gyermekei. 
A pergola alatt megszűnt a csend és a kedé¬ 
lyes esíéli csevegés a háziasszonyával, a ki 
most annyira el volt foglalva rokonaival, hogy 
alig válthatott lakójával naponkint néhány a 
konyhaajtóból kikiabált üdvözlő szónál többet. 
De azért még most is nagy ambiczióval gon¬ 
doskodott kényelméről és ellátásáról. 

Rita gyorsan elköltötte hideg prosciutto di 
san Dániel egy pár lágy tojás és czigória-salá-
tából álló szerény vacsoráját s meg nem várva 
a csoszogó horvát szolgáló megjelenését, gyor¬ 
san leszedte maga az asztalt s kirakta az edé¬ 
nyeket a folyosón az ajtó mellett álló nagy 
hajós ládára. 

Visszatérve szobájába kitárta a fehérfüggö-
nyös kis ablak mindkét szárnyát s felülve a 
párkányra megtámasztotta fejét az ablakkere¬ 
ten s felhúzott félterdét átkulcsolva, feltekintett 
a gyéren csillagozott égre . . . 

Meleg, boldog érzés árasztotta el egész lényét. 
Nem gondolt és nem is akart semmi egyébre 
sem gondolni, mint arra a nagy új érzésre a 
mely betöltötte lelkét. 

Kihajolt az ablakból, hogy láthassa a vén 
Giuseppe házát. Két világos pontocska a mely 
ott csillogott az elsötétült házsor közepe táján, 
sejtette vele, hogy ott lehetnek Marosy kivilá¬ 
gított ablakai. Gyenge langyos szellő ábrándos 
lágy halk hegedűjáték egyes hangfoszlányait 
hozta feléje. 

—Endre — suttogta Rita boldogan —Endre... 
ő is reám gondol. Ide néz talán . . . nézi abla¬ 
kom kis világosságát . . . 

Meg akarta próbálni, hogy helyes-e feltevése. 
Eloltotta a két gyertyaszálat, a mely a szobájá¬ 
ban égett. Azután újra kikönyökölt az ablakba 
a kikötő felé nézve. 

Néhány perczig még hallani lehetett a halk 
hegedűszót, de csakhamar elsötétült a két csil¬ 
logó szem. 

Rita boldog mosollyal kereste fel nyugvó¬ 
helyét, a melyen nemsokára mély álomba me¬ 
rült. 

Másnap reggel felébredve — abban a bizo¬ 
nyos fél eszméletben a mely mély álom után 
még fogva tartja a tiszta öntudatot - - nem 
emlékezett semmire, csak egy, olyan általános 
tompa alapérzés remegett benne — valami 
olyan jólérzés, széles nagy szabadságérzés . . . 
Félig nyilt pillái alól úgy tetszett neki mintha 
minden aranysárga és fényes volna körülötte. 

Mire végre egészen feleszmélve felnyitotta 
szemeit, mint egy meleg hullám vette őt körül 
a tegnapi est emléke. 

-— Endre — sóhajtotta boldogan, arczát keze¬ 
fejére fektetve, mert azon ott égett még Marosy 
utolsó csókja. 

Gyorsan felöltözködött s kitárta ablakát mé¬ 
lyen belélegezve a friss reggeli levegőt. 

Ép be akarta akasztani az ablaktáblákat tartó 
kis vaspálczikákat, midőn vállát érintve egy 
harmatos fehér rózsacsokor repült be az ablakon. 

- Jó reggelt. 
Rita kihajolt. Ott állt Marosy testhez álló 

sötétkék aranygombos yachtruhában - - ragyo¬ 
góan boldog férfiasán szép arczát az ablakra 
emelve. 

- Ne haragudjon kérem, hogy ilyen korán 
reggel itt vagyok az ablaka alatt — de lássa 
maga tartozik nekem egy egész nappal - - azt 
most félnaponként akarom behajtani. 

Tegnap kínomban össze-vissza barangoltam. 
Nem voltam képes a bárkában^ maradni, a mely¬ 
ben üres volt a maga helye, így véletlenül reá¬ 
akadtam egy valóságos kis paradicsomra. Jöj¬ 
jön velem — megszeretném mutatni. Csak egy 
pár evezöcsapást kell tenni odáig. Mehetnénk 
ugyan gyalog is, de a tenger felől jövet sokkal 
szebb benyomást tesz. 

— Jövök jövök — csak megiszom hamar a 
kávémat és felteszem a kalapomat. 

Mindezt szélsebesen elvégezve néhány pilla¬ 
nat múlva boldogan mosolyogva odalenn állt 
Marosyval szemben, kezét meleg bizalommal 
helyezve a férfi kezébe. 

GKÓK CSÁKY ALBIN. 

- Nagyon kivántsi vagyok arra a paradi¬ 
csomra. Merre menjünk? 

— Beülünk a bárkába és csak megkerüljük 
azt a kis kiszögellést s mindjárt ott vagyunk. 

Rita gyorsan beszállt a várakozó bárkába, de 
alig ült le, Marosy arczán gyermekes durczás 
elkedvetlenedést vett észre. 

— Mi baja van ? 
— Maga észre sem vette, hogy a bárkám 

ünnepi díszt öltött. 
Rita kihajolt s csak most látta, hogy a bárka 

széles fehér sávot kapott s hogy előbbi neve 
«Maricza» helyén szép világoskék betűkkel ott 
ékeskedett az ő saját neve «Rita». 

— Tegnap festettem — Andreának öltözve — 
büszkélkedett Marosy. 

- És én hálátlan teremtés észre sem vet¬ 
tem — nagyon nagyon köszönöm a kedves 
figyelmet. 

— Nem találja, hogy a bárka egészen büsz¬ 
kén tartja az orrát az új névvel és az új kra-
vátlival? — nevetett Marosy. — De már itt is 
vagyunk. Ennél a kis miniatürmólónál kiszál¬ 
lunk szólt, aztán beevezve egy kicsiny öbölbe 
kikötött az apró kőmólón s kisegítve Ritát, fel¬ 
vezette néhány lépcsőn egy nagy vasrácsos 
ajtóig, a melyet csekély erőlködéssel kinyitott. 

Beléptek rajta s behúzták ismét maguk után. 
Marosy Rita karját karjába fűzve tréfásan 

monda: 
- Engedje meg, hogy körülvezessem az ál¬ 

talam felfedezett kis birodalomban, a melyet 
ezennel birtokunkba veszünk. 

LUTPOLD, AZ ELHUNYT BAJOR REGENSHERCZEG. 

Szép széles, bár kissé begyepesedett úton ha¬ 
ladtak, a mely kényelmes serpentinákban veze¬ 
tett felfelé. Gyönyörű, lombos régi fák szinte 
összeborultak az út felett, mintegy árnyas lu¬ 
gast alkotva. Néhol lépcsők váltották fel a sima 
utat. a melynek kőkorlátait hatalmas, de itt-ott 
már düledező kővázák ékesítették. Ezek a lépcsők 
egyes terraszokhoz vezettek, a melynek balust-
radeit bizony már meglehetősen csonka kő-
szobrok díszítették. 

Az utolsó fordulatnál lehetet!/ csak megpil¬ 
lantani a házat. Jelentéktelen, látszólag egy¬ 
szerű házból lett átalakítva úriházzá. Mellette 
nagy kiterjedésű kökoczkákkal kirakott terrasz-
ban végződött a szép szerpentin út. 

A terrasz közepén művészi kivitelű cziszterna 
állt, két oldalán szépen faragott magas támlájú 
kőpadokkal. 

- Egy beteges skót vagy ir lord hajléka volt 
ez a ház, — magyarázta Marosy, — ide mene¬ 
kült családjával együtt a halál elől. De az meg¬ 
találta szegényt itt Dubnöban is, — így hivják 
ezt a kis birtokot. — A lord halála után a csa¬ 
lád visszaköltözött hazájába s itt maradt min¬ 
den elhagyatva, gazdátlanul, gondozatlanul. 

A portoréiek kerülik ezt a helyet. Soha még 
a játszadozó gyerekek sem keresik fel ezt a 
gyönyörű parkot. 

Marosy a magával hozott könnyű piáidét 
végigterítette az egyik kőpadon s tréfás forma¬ 
sággal karját nyújtva Ritának, odavezette őt. 

- Foglaljuk el birtokunkat. 
— Egymás mellett ülve gyönyörködtek a 

lombos fák ágai közt látható meseszép kilátás¬ 
ban, megcsodálták a parknak nagyúri Ízlésre 
valló elrendezését és beosztását. Elmerengtek a 
zárt redőnyü ház szomorú, komor voltán. 

Azután gyermekes kíváncsisággal benéztek a 
ház egyik oldalán a terrasszal szembe épült 
kertiházacskába, a melynek ajtaján a rozsdás 
zár kevés próbálgatás után felengedett s egy 
elég nagy nyolczszögletü helységbe engedett 
betekinteni. Még úgy álltak benne a kosárfonású 
bútorok, nagy széles durva szövettel bevont 
mindenféle apróbb és nagyobb párnákkal borí¬ 
tott divánok. A nagy ablakokon köröskörül 
mindenféle — részben már elromlott szerkeze¬ 
tek a sűrű redőnyök s elmálló szövetfüggönyök 
fel és le bocsátására. Látszott, hogy szeszélyes 
beteg embtr számára épült az egész, a ki hol 
napot, hol árnyékot kivánt s a kinek sok sok 
levegőre volt szüksége. 

Az egyik diván össze-vissza heverő párnái 
közt még ott hevert a «Daily-news» egy egé¬ 
szen elsárgult, gyűrött példánya. 

— Csodálatos, hogy minden így megmaradt 
és a porto-réi horvátok nem lopkodtak el aprán-
kint innen mindent, — szólt Rita. 

— Bizonyára valami babonás félelem tartja 
őket vissza, mert különben nem hiszem, hogy 
nagyon respektálnák az ir vagy skót lord család¬ 
jának tulajdonát. Vettem észre, hogy még fel¬ 
világosítást sem adnak szivesen, ha az ember 
erről a helyről kérdezősködik. 

- De most már gyerünk vissza a szabad leve¬ 
gőre — tévé hozzá Marosy ismét gondosan le¬ 
eresztve a redőnyöket — jerünk s telepedjünk 
le újra a klasszikus padra — és beszélgessünk 
komolyan. Hiszen még nem is tudok semmit 
tegnapi útjának élményeiről. Van-e valami új¬ 
ság ? Talált leveleket a postán ? — Letelepedtek 
újra H Rita elővette zsebéből a tegnap kapott 
leveleket s odaadta Marosynak. 

— Olvassa el kérem és látni fogja, hogy 
minden feltevésem igaznak bizonyult. 

- Nagynéném tényleg végrendelkezett, még 
pedig Willmeritzben végrendelkezett . . . Tehát 
reám nézve meglehetősen mindegy lehet, hogy 
mikor bontják fel a végrendeletet, mert abban 
úgy sem igen fog állani semmi, a mi engem 
érdekelhet, írok ugyan,minden eshetőséget szem 
előtt tartva a willmeritzi jegyzőnek, hogy an¬ 
nak idején értesitsenek a végrendelet tartal¬ 
máról . . . De hát úgyis tudom, hogy nem ma¬ 
rad más hátra, mint maholnap összeszedegetni 
papírjaimat és állás után nézni. 

Rita merőn nézett maga elé. 
- Pedig az nehéz — nagyon nehéz és keser¬ 

ves — szólt azután halk szomorú hangon. -
Tegnap már megpróbáltam. De az első lépésem 
nem valami biztató volt kezdetnek . . . Meg 
kell szokni . . . meg kell szokni . . . 

(Vége következik.) 
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A GYALÁZAT BÉLYEGE. 
Egy igen rosz kölyök elbeszélése. írta Zsoldos László. 

szól a köszönés, nem viszonozta az üdvözié-

Tibor, az én testi-lelki barátom a III. C-ben 
uómai jellem) és Tiborral tavaly épen ezért 
vérszerződést kötöttünk, hogy jóban-roszban 
tántoríthatatlanul támogatni fogjuk egymást. 
(A vért ez alkalommal szívességből kajlalábú 
Peti szolgáltatta, a kinek két perczczel a szer
ződés előtt bevertük az orrát.) 

Ennek alapján Tibor tegnap, hat és fél hó
nappal a szerződés után így szólott hozzám: 

— Emlékszel-e még, Karcsi, a közös es
künkre ? 

— Mintha ma tettük volna, — feleltem én, 
a nélkül, hogy megrebbentettem volna a sze
mem pilláját, pedig jól tudtam, hogy testi
lelki barátom most bizonyosan valami nehéz 
kötelesség elé állit. Tibor így folytatta: 

— No, ha emlékszel rá, akkor most azt 
mondd meg nekem, hogy ismered-e Mar
gitot? Láttad-e már (s fokozott indulattal), s 
egyáltalában van-e sejtelmed róla, hogy ki
csoda nekem ő? 

Igenlőleg bólintottam, jeléül annak, hogy 
mint Julius Caesar (hatodikosoktól tudom) 
akár így is nyilatkozhattam volna három 
szóban: 

— Ismerem, láttam, sejtelmem (t. i. «van 
róla», — rövidség okáért). 

— E szerint — folytatta Tibor, hátának 
egész melegével (imént sütött rá tiz perczig a 
nap) nekitámaszkodva a falnak, — e szerint 
van tudomásod felőle, hogy Margit az én esz
ményképem? 

Szerettem volna azt felelni, hogy nekem is, 
hanem ezt a titkot a vérszerződés szempontjá
ból bölcsebbnek véltem lenyelni. Margitot 
ugyanis az átellenes ház átellenes ablakából 
ismertük meg mind a ketten oly végzetesen, 
hogy legjobb tudomásán kívül Deleje kellett 
szeretnünk. 

Testi-lelki barátom most összehúzott szemöl
dökkel fűzte tovább a szót: 

— Arról azonban úgy-e már nincs tudo
másod, hogy ez a/ alávaló nő engem most 
megcsal ? 

— Nincs, — válaszoltam meglepetve. 
— Megcsal! Hűtlenül elhagy! A szemem 

közé nevet, ha szembe jön velem, szóval 
menyasszony! 

—- Menyasszony ? — hápogtam csaknem el-
fuladva a felindultságtól. — Hát ilyesmire 
képes ? 

Tibor lehorgasztotta a tizenhárom esztendős 
fejét. 

— Képes, — morogta, — névszerint valami 
Havas doktornak az arája. Nem akar rám 
várni a nyomorult, hiába hoztam föl neki tiz 
példát is az ismeretségünk köréből, hogy leg
jobb, ha férj és feleség között hét év a kü
lönbség. Nos, ő ma húsz esztendős, én pedig 
tizenhárom : húszból kivonva tizenhármat, pon
tosan megmarad a hót. 

— És mit akarsz most csinálni? — tértem 
rá nem csekély benső izgalommal a tárgy ér
demére. — Megölöd a vőlegényt? 

— Nem, — rázta meg a bozontos üstökét a 
vérszerződés másik szereplője. — Sokkal rosz-
szabbat mivelek vele. Rásütöm — és most 
már valósággal a szeme lángolt a bosszúállás 
tüzétől, — rásütöm a gyalázat bélyegét. 

Kíváncsian pillantottam rá, vájjon miként 
akarja megvalósítani ezt a sötét tervet. Ő pe
dig, már mint Tibor, az igaz baráti érzelem 
melegségével ragadta meg a karomat, és egé
szen közel hajolva vihartépte fülemhez, súgva 
elmondta nekem a teljes haditervet: 

— Margit meg a mamája, meg az a nyo
morult vőlegény mindennap délután kirándul 
együtt valahova a zöldbe. Ezt a kirándulást 
az átkos pár, illetőleg a mamával együtt más
fél pár, rendesen villamosvonaton kezdi és 
végzi. Már most a gyalázó megbélyegzéshez 
nincs másra szükség, — suttogta egyre titok
zatosabban a testi-lelki barát, mint hogy leg
közelebb délután meglessük a kapuból, mikor 
a szemközt levő megállón fölszállnak a villa
mosra, és akkor, Karcsi, te nekiiramodol, és 
felugrasz a villamoskocsira, ha már indul is. 

— Ertem, — bólintottam rá helyeslőleg, — 
és a villamoson nyilvánosan megcsúzlizom a 
nyomorult férfit. 

KROBATIN SÁNDOR, AZ ÚJ KÖZÖS HADÜGYMINISZTER. 

— Dehogy, te szamár! — suttogta Tibor, — 
hanem te hamar felugrasz a robogó villa
mosra, és . . . 

De minek mondjam el a kijátszott sziv hadi
tervét, mikor minden Demosthenesnél szebben 
beszél a tett (Petőfi után). És a mit Tiborom 
tanácsolt, azt másnap délután én csakugyan 
meg is cselekedtem. 

A kapunkból meglestük a nagy pillanatot, 
mikor a kiránduló hűtlen másfél pár felszáll 
a hűvösvölgyi villamosra s egy másik pilla
nat, és testi-lelki barátom oldallökése nyomán 
már én is fölpattantam az immár tovarobogó 
kocsira. Felugrásomkor (a mely miatt rögtön 
heves összeszólalkozásom támadt a kalauzzal) 
a hűtlen másfél pár már kényelmesen elhe
lyezkedett a kocsi belsejében egy boldogtalan 
negyedik mellé, a kit kis híja, hogy tüstént 
össze nem nyomtak, úgy maguk közé présel
ték a szerencsétlent. 

Egy vizsgálódó tekintet, illetőleg terepszemle 
a részemről, s a következő szemhunyorításban 
már én is bent ültem, nem ugyan közvetet-
lenül a közelükben, hanem túl rajtuk, a hato
dik ülésen, mivel csak ott kínálkozott üres 
hely a számomra a zsúfolt kocsiban. Tehát 
bent ültem gyalázó tervemmel egyetemben, 
s ez utóbbihoz képest néhány percznyi benső 
tusa után elszánt lélekkel nagyot köszöntem 
a hűtlen ara oldalán pöffeszkedő Havas úr
nak és csúfondáros örömmel így szóltam 
hozzá, keresztül az öt közbenülő szomszéd 
feje fölött. 

— Alásszolgája, alássszolgája. 
A nevezett férfiú, mivelhogy csakugyan soha

sem látott, tehát nem is tudhatta, hogy neki 

HÖTZENDORFI CONRAD FERENCZ, A KÖZÖS HADSEREG 
ÚJ VEZÉRKARI FŐNÖKE. - Schöfer fényképe. 

Nekem, helyesebben Tibornak, ép erre.volt 
szükségem. 

— Alásszolgája, Havas bácsi, - kiáltottam 
most valósággal feléje görbülve még hango-
sabban. — Hát már ki tétszett, szabadulni? 

Izgatott fészkelődósre számítottam vőlegényi 
és menyasszonyi, sőt anyai részről is egy
aránt, ámde bevezető gyalázásomra, legna
gyobb meglepetésemül, csak fölényes mosoly 
volt a válasz. A többi utas közt egy-egy kétes 
mosoly, egyébként azonban semmi felelet. 

— Hogyan, — kiáltottam el magamat most, 
Tiborral megállapított szerepem szerint, — 
Havas bácsi már nem emlékszik rám? 

A közönség köréből valaki belevihogott a 
zsebkendőjébe. A mely körülmény a becsü
letében kikezdett férfiút a következő válaszra 
késztette: 

— Nem emlékszem rád, öcsém. Csak nem 
voltál te is becsukva a gyűjtő-fogházba? 

Erre csakugyan nem számítottam. Az én 
czélom (Tibor után szabadon) csak az volt, 
hogy a gyűlölt vőlegényt nyilt szinen (értsd: 
villamos) és ártatlanul bemártsam, illetőleg 
meghurczoljam a közönség és a menyasszonya 
előtt, ós ime, most ez a vadállat habozás nél
kül beismeri, hogy bizony ő személyesen bent 
volt a gyűjtőfogházban. Vájjon igazán bent 
lett volna ? — villant át egy lélekzetvétel alatt 
az agyamon. — Ah, ez lehetetlenség! De hát 
akkor miért állja a gyanúsítást? Tréfálna ve
lem? Paczkázni akar? No, hiszen akkor — 
dúltam magamban — most emberére talált. 
Úgy belerántom a «gyűjtő»-kelepczébe, hogy 
rögtön visszakapja a jegygyűrűt a csapodár 
közös eszményképünktől. És elhatározásom 
nyomatékául diadallal kiáltottam oda neki: 
. — Én nem ültem a gyűjtőfogházban Havas 
bácsi, hanem egy ismerősünk ! Hát még most 
sem emlékszik rám Havas bácsi, hogy mindig 
vittem be a gyűjtőfogházba szegénynek süte
ményt, és a Havas bácsit is mindig megkínál
tuk belőle? 

Na, elértem a czélomat. A villamoskocsi kö
zönsége egy általános, kárörvendő vihogással 
mellém szegődött és pálczát tört Havas bácsi 
fölött, a ki azonban menyasszonyával és jö
vendőbeli anyósával együtt megfoghatatlan mó
don még most sem ugrott ki a hidegvéréből. 

— Sebaj, — gondoltam, — az ara nyilván 
kerüli a nyilvános botrányt és majd csak ak
kor vágja a megbélyegzett férfi szeme közé a 
Jegygyurűjét, a mikor kiértek a Hűvösvölgybe 
s leszálltak a villamosról. És akkor sietve el
vonulnak a fák és bokrok közé és ott vágja 
majd a képébe a méltatlantól kapott gyűrűt, 
hogy: 

— Hát te nyomorult, hát azt hiszed te, 
hogy egy Margit majd egy fegyházviselt em
bernek lesz az odaadó hitvese (mint Dobozi 
és hitvese) ?! Hát nesze a jegygyűrűd, nesze, 
nesze! 

Mily keserű csalódás. Fogházból kiinduló 
ismeretségünk hallatára egy előkelő monoklis 
úr, a ki Havas bácsi mellett ült eddig, most 
tüntető módon odébb húzódott tőle. 

— Ez a kegyelemdöfés, — ficzánkolt ben
nem a jobb ügy győzelmi mámora, ámde 
ugyanabban a pillanatban Havas bácsi egy
szerre csak váratlanul nagyot lódított magán 
ültében és minden külön értesítés helyett dü
hösen ráförmedt a tovahúzódó monoklis ga
vallérra : 

— Mit iszkol itt tőlem az úr? Hát már 
rendőrorvosnak sem szabad lenni a gyűjtő
fogházban ? Mert ha olyan nagyon kíváncsi 
rá, hát az vagyok ! 

Szólott, s nyomban fölemelkedvén az ülés
ről (A kocsi belsejében állni tilos ! — kiáltot
tam balsejtelem közt, — a kocsi belsejében 
állni tilos!), odalépett hozzám, és (oh, szé
gyen !) a fülemnél fogva kiadott a kocsi hátul
jára a kalauznak: 

— Nézze, barátom, szállítsa le rögtön ezt 
a gazkölyköt, mert rendőrt hivők ! 

Én sürgősen leszálltam (még menetközben, 
még menetközben!) és mialatt a visszafelé 
sült megbélyegzés tovarobogó villamoskocsija 
után sunyítottam : 

— Eleresztették a fülemet! Eleresztették a 
fülemet! — ujjongva szaladtam föl a czuda-
rul rámbámuló járókelők közt a gyalogjáróra-

Uzoni László (Garamszeghy) és Juliska (Rákos Alice) a I I . felvonásban. Peták (Rózsahegyi) és Mariskó V. Molnár Rózsi) a III. felvonásban. 

A nagymamát körülveszik, a I I I . felvonás végjelenete. A nagymama (Rákosi Szidi). Fiatal tiszteletes (Mészáros) Uzoni László (Garamszeghy! Erzsike (Mátray E.) 
Biri (D. Ligeti L) Goro Jankó (Náday). 

B E N E D E K E L E K . F A L U S I B O H É M E K * C Z Í M Ű D A B A B J A A N E M Z E T I S Z Í N H Á Z B A N . - Jelfy Gyula fölvételei. 
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A M A G Y A R K I R . O P E R A H Á Z Ú J D O N S Á G A D E C Z E M B E R 19-ÉN. 

Már hétéves ez a megdöbbentő mű, olyan 
nagynevű zeneszerző darabja, mint Strauss 
Eichard - - miért adja a Kir. Operaház csak 
most? 

Felelet: mert csak mostanában jutott olyan 
igazgatósághoz, mely komolyan helyre akarja 
hozni elődeinek mulasztásait. 

Az előbbi operaigazgatók is cselekedtek így 
értékes művekkel ,(«Dalibor», «A makranczos 
hölgy* stb.), de 'ezek negyven-ötven s még 
több évvel ezelőtt voltak újdonságok, ellenben 
Salome (kiejtése ez: «Szálomé») az új, sőt 
mindenáron új (u. n. hüpermodern) zene ve¬ 
zérének műve: mai zene, sőt minden való¬ 
színűség szerint a jövő zenéje is ; elavultnak 
épenséggel nem mondhatni, noha szerzője ma 
már másképen komponál, akkori .zenei stílját 
túlhaladta. Jósolni, a közönség tetszésében 
bízni nem lehet; de ha operaházunk közön¬ 
ségének ízlése következetes : akkor «Salome» 
sikere jóval maradandóbb volna, mint a minő 
volt négy évvel ifjabb nővéréé, a borzalmas 
Eli'ktrá-é. Nem beszélünk A rózsa lovag-ról, 
mert emez vidámabb, szivhezszólóbb és vál¬ 
tozatosabb tárgyával megfelelő zenét is hozott, 
mely - - eddig - - állandó tetszést arat. 

Évekkel ezelőtt kalandos, ellentétes hirek 
szállongottak a felől, hogy az operaházunkban 
már műsorra is tűzött Salome miért nem ke¬ 
rülhetett mégsem előadásra. Nem adunk hitelt 
egyiknek sem: a bibliai tárgy teljességgel nem 
szolgálhatott akadályul, hiszen Johanán pró¬ 
féta (Keresztelő Szent János) mindvégig a meg¬ 
illető méltósággal szerepel, a szép, de elvete¬ 
mült Salome pedig épen az őt bálványozott 
Heródestől veszi el megérdemelt büntetését: 
az elszörnyedt uralkodó megöleti katonáival. 
A másik, pikáns ízű hír, hogy a veszekedő 
zsidókat nem akarták oly élethiven látni a 
színpadon . . . A Salome olyan jelentős és 
tartalmas, olyan új és imponáló művészeti 
jelenség, hogy nem szabad s nem lehet más 
nézőpontból megítélni és sorsa felett hatá¬ 
rozni, mint a művészet szempontjából. Salome 
a zenének, a zenésdráma műfajának még ak¬ 
kor is nyeresége, ha a zenészek egy tábora 
elrettentő példának tekinti. Itt megjegyezzük, 
hogy Strauss Eichard, az újdivatú, az első 
hallásra bántón hangzó zene nagymestere, ezt 
a művét nem nevezi operának, hanem Wagner 
Eichard elnevezését («Musikdrama», zenés¬ 
dráma) használja, vagy inkább megkerüli, a 
czímlapra ezt irván: «Salome», Wilde Oszkár 
drámája, zenéjét szerzetté Strauss E. Meg¬ 
jegyezzük, hogy ezelőtt az operaszövegül fel¬ 
használt színművet mindig alaposan átdol¬ 
gozták, rövidítették, egy-egy felvonást kihagy¬ 
tak vagy hozzáírtak - - Strauss ellenben a 

ADVENT. 

Keresztelő János (Szemere Árpád) a «Salome* czímű 
operában. 

Vígszínházból ismert Wilde-féle idegfeszítő 
egyfelvonásos drámának csak néhány monda¬ 
tát hagyta ki vagy változtatta meg, czímlapja 
tehát igazat mond. 

Budapest már hallotta ezt a művet: 1907 
májusában egy álló hétig minden este adta a 
Királyszinházban a boroszlói operatársulat, 
saját zenekarával, saját és vendég (német) 
énekesszemélyzetével. Jellemző, hogy az első 
estén a színház félig üres volt, de a kritika s 
főleg az ott volt; közönség a .darabnak olyan 
hírét vitte, hogy később már nem lehetett je¬ 
gyet kapni, igen sokan pedig többször is meg¬ 
hallgattuk Salome-i, fokozódó megértéssel s 
élvezettel. 

A.sejtelmes éjjeli kép, a csillogó öltözékek, 
az izgalmas mese, az érzéki «hétfátylas» 
táncz - - megvesztegetik a szemet; de a mit 
a fül kap: az úgy át- meg átjárta a lelket, 
hogy a szem útján nyert érzelmi hatások 
rendkívül erősekké hatványozódnak. A rajongó 
fiatal tiszt (Narraboth : Székelyhidy) látja, hogy 
megközelíthetetlen ideálja, Salome herczegnő, 
elvakult szerelemvágyában szinte megőrül a 
prófétáért - nem nézheti tovább, kínjában 
megöli magát; az ő csengését, vívódását a 
lelkendező zene velőkig hatóvá teszi. Salome 
(Dömötör Ilona) ébredő mohóságát, olthatat-
lanná növekedett csókszomját félelmesen jel¬ 
lemzik a torzuló dallamok, a túlzsúfolt, túl¬ 
fűtött zenekar százhangú moraja, vijjogása; 

az egyhangú, fáradt, mégis fülcsiklandó és má¬ 
moros táncz-zeme; a levágott fejben való em¬ 
bertelen gyönyörködés extázisa nem találha¬ 
tott volna megértetőbb, beszédesebb tolmácsra, 
mint a milyen Strauss keleties zenéje. Hero¬ 
des (Gábor József vendégművész) beteges vá¬ 
gyódása a fiatal leány után, majd borzongó 
szabadkozása, mikor Ígéreténél, esküjénél fogva 
a próféta fejét kérik, olyan átéreztető, mindent 
elfelejtő zene, a milyenre a Fra Diavolo 
szerzője nem volt képes; ez: új művészet, 
izgatóan érdekes, igazságánál fogva pedig nagy; 
Strauss Eichard, a ki előbbi zenésdrámáiban 
(a Guntram: lovagi, a Tűzvész: polgári, de 
mind a kettő középkori történet) Wagner ze¬ 
néjét reprodukálta, közben irt zenekari u. n. 
szimfóniái költeményeiben pedig mind meré¬ 
szebb hangulatfestő volt; végre a «Salome»-
ban találta meg önmagát. A Wilde kiskeretű 
darabjában tobzódó szertelen indulatok fel¬ 
szabadították az ő alkotó képzeletét is ; sokat 
mert és joggal. 

Az élvezésre - - helyesebben: a kellő átér-
zésre - - áhítozó közönséget az nem is érdekli, 
hogy az ilyen rendkívül változatos újfajta ze¬ 
nét, ilyen szakgatottsága mellett is egyöntetűt, 
sokszólamút és sokszínűt, megalkotni milyen 
óriási szellemi munka, hányszorta nehezebb, 
mint a milyen volt a régibb operák megte¬ 
remtése a megszokott, a hagyomány-paran¬ 
csolta szűk formák közt. De a művész és a 
kritikus érzik és tudják ezt s a teremtő mű¬ 
vésznek érdemül róják fel. A nehézséget, a 
zenével való megküzdést erősen érzik az elő¬ 
adó művészek is, a karnagy (Kerner István) 
és zenekara ép úgy, mint a főbb vagy kevésbbó 
hálás szerepek hordozói (az utóbbiak közül 
való volt: Fodor Aranka,, Herodiás; Ha,vas 
Györgyike, rabszolganő; Déri, Pichler, Vár-
hőnyi stb.). A hálásnak nevezett szerep — a 
melylyel t. i. érdemes volt vesződni, mert har 
hatásos, - fogalma viszonylagos: Johanán 
(Szemere Árpád) ünnepélyesen szónokló, több¬ 
nyire igen szépen hangzó, de hosszadalmas 
szerepét a legtöbb baritonista nem vállalná el 
szívesen. 

A «nehéz zenét» egy kissé meg kell szokni, 
minden újabb meghallgatáskor könnyebb, él¬ 
vezetesebb lesz belemélyedni. Az egész elő¬ 
adás, beleszámítva a legtöbb énekes szöveg¬ 
kiejtését is, oly jó, hogy a zenére ügyelést 
megkönnyíti. A Kém éndy-tervezte színpadi 
kép megragadó, (a lilaszinü éj helyett ugyan 
mély kéket természetesebbnek tartanánk), Al-
szeghy rendezése is kifogástalan; de hiszen 
ezekkel nem mondunk újat. 

Ugyancsak nehéz munkát, derekasan végzett 
Pásztor Árpád a szöveg fordításával. K. L 

Várunk világmegváltó Jézusunk! 
Olyan beteg, szomorú a szivünk. 
Eljött az idők teljessége újra, 
Könyjeink közt könyörgünk leborulva 
Szállj még le egyszer közib nk ! 

Várunk világmegváltó Jézusunk 
Oh mutasd meg magadat minekünk ! 
Nevedben nézd, ámítok kuruzsólnak. 
Szarvuk megnőtt a farizeusoknak. 
S száz bűnök árján evezünk. 

Várunk világmegváltó Jézusunk !. . . 
líánk szabadultak a bélpoklosok. 
A bűnös asszony vezekleni nem mer. 
Nem boldog, a ki sír,— bár könyje tenger, 
S pórul járnak az alázatosok ! 

Várunk világmegváltó Jézusunk ! . . . 
Megint törvény lett a «szemért szemet". 
Kővel dobálódzunk csak, nem kenyérrel; 
Tele van a lelkünk gyűlöl ködéssel, 
S jaj, — nincsen bennünk szeretet! 

VALLOMÁS. 
S most sírva gyónom,-hogy a vágyak, Valamit vártam s lesve, félve 
Mik hangot, formát nem találtak. Néztem a holnapok elébe, 
Elperzselték a lelkemet. 
A megrabolt éjeknek árnya: 
Arczomon a fekete lárva 
A mit letépni nem lehet. 

Mit hoznak : könnyet vagy mosolyt ? 
És most már elfogyott a holnap, 
Szólaltatója új daloknak -
S a hamvadt lángok füstje fojt. 

Csak álmodom a nevetésrül, 
Lelkem mámorba sose szédül. 
Késő van már. Fáradt vagyok. 
Egy czéltalan, vak küzdelemben 
A lelkem halálra sebeztem 
És álom és dal elhagyott. Kárpáti Aurél. 

A TENGER HOLDFÉNYBEN PIHEN... 
- Várunk világmegváltó Jézusunk! . . . 

Olyan beteg, szomorú a szivünk. 
Eljött az idők teljessége újra, 
Könyjeink közt könyörgünk, leborulva: 
Szállj még le egyszer közibünk! 

Szabolcska Mihály. 

A tenger holdfényben pihen, 
Lágyan, mormolva,hal kan; 
Olyan nehéz, bús a szivem, 
S fölcseng egy régi dallam. 

Egy régi dallam, mely dalol 
Elsülyedt városokról, 
Honnan, a tengermély alól, 
Imák zengnek, harang szóL 

Holt városoknak ez ima 
S harangszó mit se használ ; 
A mi temetve van, soha, 
Föl sohse támad az már. 

Salome (Dömötör Ilona) a fátyol-táncz után. Mögötte Herodes (Gábor) és Herodiás (Fodome). 

S T R A U S S R I C H Á R D « S A L O M E » - J E A Z O P E R A H Á Z B A N . — Balogh Rudolf fölwtel*. 
Heine után: 

Vargha Gyula, 
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A LONDONI ST. JAMES PALACK, A HOL A BALKÁNI HÁBORÚS FELEK A BÉKETÁRGYALÁS!' TARTJÁK. 

A NEMZETI LÁDÁBÓL. 
Irta Krúdy Gyula. 

Zathureczky, az én elmés, öreg barátom me
sélte egyszer: * 

— Ha az embernek nincs felesége, sok min
denre ráér; az asszonytalan férfinak semmi 
dolga nincs, élvezi az életet kedvére. A leg
több dolog az asszonyok miatt van. Én is 
azon az. állásponton vagyok, mint a keléti 
mesekölti'i: az asszonynak olyannak kell lenni 
a férfi életében, hogy csak akkor jelenjen meg, 
a inikor szükség van reá. Máskor még csak 
hanjga se legyen. A meseköltő megírta, hogy 
volt egy ilyen asszony a világon. Zsebben kel
lett hordani; mert. keszkendő volt. Ha a kész -
kendőt szétterítette szerencsés tulajdonosa és 
elmondta á. megfelelő varázsigéket, asszony 
lett a zsebkendőből: vidám, jó, szerelmetes 
asszony. Majd ha megelégelte feleségét az em
ber, ismét z\ebre dughatta, mint előbb. Igen 
nagy kár, hogy, ilyen asszony csak a keleti 
mesében volt. Azóta az asszonyok másformák. 
Dehogy is akarnak keszkendők lenni! 

Ez is egjroka volt annak, hogy nem házasod
tam meg. Pedig én se voltam mindig fából, 
szerettem az asszonyokat. Túlságosan is sze
rettem néha, meg is bolondultam olykor, csak
hogy midőn már ott állottam annál a pont
nál, hogy megtegyem a döntő lépést, a tigris
ugrást (a melyet még eddig a legtöbb férfi 
elhibázott), megfordítottam a pecsétgyűrűt az 
ujjamon. A csa'ládi czímerünk köré az van 
irva: «Hidegvér, Szaniszló!» Erre aztán lecsil
lapodtam. 

Mivel töltöttem el tehát az életemet, — kér
dezhetnéd, — a mikor a legfőbb foglalkoz
tató, szórakoztató, mulattató: az asszony hi
bázott belőle? 

Hát erre én azt felelem, hogy magam sem 
tudom. Elrepültek az évek,, mint a vándor
madarak. Csakhogy az esztendők sohasem tér
nek vissza; mennek, mennek a messzeségbe 
és nyomuk elvész a látóhatáron. A fű, fa. 
virág ugyanaz marad, mintha semmi sem vál
tozna körülötted, csak a hajad szürkült meg. 
Az ördög tudja, miért szürkül meg az ember? 

Most, hogy néha-néha reám jön a vissza
emlékezés, azt gondolom, hogy a legtöbb időt 
mégis csak pohár mellett töltöttem. 

Furcsa viszonyban voltunk én meg a bor. 
Nappal, egyedül, a magam mulatságára nem 
nyúltam pohárhoz soha. (Nem volt olyan sze
retőm, a ki miatt búsultam volna, mert általá
ban az italt nem szerettem.) Csak akkor ittam, 
ha társaságban voltam, ha mulattunk, de ak
kor nem volt határa a poharazásnak. 

Emlékszem: egyszer Lőrincz napján men
tünk el látogatóba a Hegyaljára. Lőrinc? már 
belelépett a Tiszába, az idő hűvösödött, múlott 
a nyár, lehetett inni. Be szép ilyenkor a Hegy

alja ! Mintha antik aranyból volna kiverve itt 
az egész világ. Aranyszínű még az emberek 
arcza is, a mint a borházak előtt sütkéreznek 
a hegyekben! Mi pedig mondogattuk egymás 
között: szeret bennünket Hadúr, jó helyre 
vezette a szegény magyarokat! Addig mondo
gattuk, addig hálálkodtunk, míg a karácsony 

is ott talált bennünket a k bor ter
mett ebben az esztendőben sok jó barát. 

A karácsony és új-esztendő közötti időt már 
a Dunántúl töltöttem. A Bakony is télen a 
legszebb. Mintha millió behavazott katona ál
lana a hegyekben és völgyekben. Vannak köz
tük zúzmarás generálisok, de fiatal közkatonák 
is. Egy nagy, alvó, behavazott hadsereg áll 
ott és a hó csendesen hull az alvó hadfiakra.. . 

A vízkereszt már a Bácskában talált. Volt 
ott néhány ismerősöm, meg azért mentem 
oda, mert tudtam, hogy legjobb árat itt kapok 
az agaraimért. Nem ismerik azok a bunyevá-
ezok az agarat. Az én Pandúromat csaknem 
bírónak választották meg Nemes-Militicsen. 
Azt hiszik, hogy az agár nem is kutya, hanem 
valami fenkölt lélek. De inni tudnak azok az 
emberek Bácskában. Bőven, hatalmasan isz
nak, mintha arra születtek volna, hogy meg
igyák Magyarország borát. 

A húsvét a felvidéken a legszebb, Sárosban. 
Félig tavasz van, félig tél van. A kertekben 
rügyeznek a bokrok és a hegyek hóban álla
nak. Az asszonyok arczán apró szeplőcskék 
jelentkeznek és az eső langyos . . . 

így telt el az időm! 
Mit húzzam-halasszam a dolgot: Péter-Pál 

lett belőle, mire megint hazakerültem a Nyírbe. 
A mire kijózanodtam . . . Azaz hogy részeg 
nem is voltam soha az életben. A részeg em
ber utálatos. Csak egyszer, egyetlen egyszer 
történt meg velem, hogy a bor azt mondta, 
hogy ő az erősebb. De meglehet, hogy akkor 
se voltam részeg igazán. 

Az pedig Bujiban történt. 
Buji a Gaálok faluja. Minden ember Gaál 

a faluban, a bakter is, a földesúr is. Kemény
nyakú kurtanemesek, a kik a régebbi száza
dokban abból éltek, hogy háború volt. Ha a 
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király nem csinált háborút, csináltak ők ma
guk. Ha egyéb dolguk nem volt, lovat is pat
koltak, asszonyt szöktettek, restauráltak. A buji 
ember nem is tud rendesen, becsületesen gon
dolkozni. Mindig hunezutságon töri a fejét. 

Ide jártam mulatni, a mikor már mindenki 
kidőlt mellőlem, mikor már végig mentem az 
egész országon és nem találtam legényt, a ki 
a versenyt fölvegye velem, Bujiban voltak né
hányan, a kik nem retiráltak meg, ha lecsap
tam közébük. Kutyafajta az. Az a mondásuk, 
hogy: nem az a legény, a ki üt, hanem a ki 
állja. Bort, kártyát, asszonyt jól ismernek. A ha
zugságaik pedig olyanok, hogy könyvet lehetne 
róla irni. Ok találták ki többek között, hogy a 
buji lápban sáraranyban sétál a gólyamadár. 
Esztendőkig keresték a lápban az emberek az 
aranyat. A bujiak meg nevettek csöndesen. 

— Hát, hogy tovább menjünk, a Gaálok 
egyszer összebeszéltek, hogy le kell itatni 
Zathureczkyt. Valami tor volt akkor Bujiban, 
a mikor az egész falu az öreg Gaál Samu 
halálán vigadott. Nyolczvan esztendős volt 
Samu és ezüstpénzt tartogatott a ládájában. 
Számlálgatta, mindig csak számlálgatta az 
ezüstöt, hogy a Gaáloknak a nyála csorgott. 

— Nem, — mondták elborulva, — nem le
het Samut bunkóval sem agyonütni. Mindnyá
junkat eltemet a gazember. 

Mikor már ezen az állásponton voltak, ak
kor meghalt hirtelen Samu bácsi. Országos 
tort rendeztek a tiszteletére. Kár, hogy az öreg 
meg nem érhette a czéczót, mert mulatság
kedvelő ember volt életében. 

A torról én se maradtam el. Bepakkoltam 
néhány tajtékpipát, agarászostort, miegymást, 
a mit majd szétosztok a Gaálok között, aztán 
berobogtam Bujiba. 

A Gaál Napóleon házánál mulatott az egész 
falu. Ott volt a környék leghíresebb czigánya, 
a Lepke. Minden Gaál-kisasszony a Lepke mu
zsikája mellett tanult meg tánczolni. Közébük 
telepedtem, aztán hajrá, megeresztettem a ked
vemet. 

lieggelből este lett; a napokat se tartotta 
már senki se számon, senki; csak azokat tar
tották számon, a kik kidőltek a mulatságból. 
Kipuliultak lassan, nagyon lassan . . . Egyszer 
csak az öreg Gaál Napóleonnal maradtunk 
kettesben. 

— No, öreg, kérdem, — hogy vág a 
bajusz ? (Mert csak ekkor jutottam hozzá, hogy 
beszédbe ereszkedjek vele.) 

— Vágni csak vág, — felelt, — de már 
hiába pödröm. 

- Pedig van itt elég olyan személy, a ki
nek a kedvéért pödörni is lehetne. 

— De nincs már bajuszpedrőm, — sóhaj
tott az öreg. 

És közben hatalmasan ittunk. 
Estefelé, mikor Lepkét már az ölembe ül

tettem, mert kitalálta a hunezut a nótámat, 
azt mondja csendesen Gaál: 

— Nem ér az így semmit. Szebb muzsika 
az asszonyhang. Itten van épen a legkisebb 
leányom, a Sári. Hej, Sári, — kurjantotta. 

A szobába pedig belépett a legszebb Gaél-
kisasszony, a kit életemben láttam. Dalmos, 
fekete, lángoló pillantású. A bőre fehér, mint 
a hó. Bársony a keze. 

De a java akkor kezdődött, a mikor megszólalt. 
Ismertem már sok primadonnát, de Sári 

valamennyin túltett. Olyan volt a hangja, 
hogy a haldokló is magához tért volna. Sely
mes, lágy, csintalan, meg ábrándos. A fejét a 
vállamra tette és a szemembe nézett, a mikor 
énekelt. Énekelte a kedves nótámat. 

— Nagy gazember vagy, Napóleon, — mon
dottam. 

De aztán már nem mondtam semmit, csak 
Sárit hallgattam. 

— Igyon, Zathureczky, — mondta. — Le
gyen részeg, Zathureczky, mert megszid az 
apám, ha a fogadást nem nyeri meg. 

Hát ittam. 
A Gaálok ott leskelődtek az ablakok körül. 

Egész nap ott posztoltak. Lestek Sárit. Az 
pedig danolt és versenyt ivott velem. 

Estefelé azt mondtam Sárinak: 
— Légy a feleségem, lelkem. 
A leány rám nevetett: 
— Nem lehet. Zathureczky. Van már nekem 

uram. 
Szolt és kisurrant a szobából. 
Felálltam és megtántorodtam: 
— Gazember vagy, Napóleon, — kiáltot

tam az öregre. 
Mert az öreg megnyerte a fogadást: egyszer 

boros volt Zathureczky is. 

TESTÁMENTOM. 
(Egy régi leányzó utolsó éneke.) 

Jó napot az Isten 
Adjon mindeneknek ! 
Legelsőbb azoknak, 
A kik eltemetnek. 

Tegyen az szivükbe 
Békét, vigasságot, 
Az benne bízóknak 
Légyen igazságok. 

Fiatal fenyőből 
Vágják nyoszolyámat, 
Az hideg harasztból 
Tornyozzanak ágyat. 

Testem ne takarják 
Inneplő fejérbe. 
Az setét sírban is 
Cyászt viseljek érte. 

Mert nekem—jaj nekem! Szűzi koronám se 
Vigasságom nincsen. Vigye legény, három, 
Bujdokolok árván. Mert még köztük volna, 
Elhagyott az Isten. Kiért lőn halálom. 

Bocsássatok immár 
Halálom útjára. 
De még visszaszólok 
Onnat utoljára. 

Az ki halni mégyen, 
Ne kérjen heában, 
Békéje hadd légyen 
Enásta sírjában. 

Az kiért ily korán 
Keresem halálom, 
Életem fullánkja: 
Hívségtelen párom. 

Azért erányában 
Haragvásom nincsen. 
Az lába nyomát is 
Áldja meg az Isten ! 

Lányi Sarolta. 

A LONDONI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PALOTÁJA, A HOL A NAGYKÖVETEK KONFERENCZIÁJÁT TARTJÁK. 

SIR EDWARD GREY (angol). CAMBON 'franczia). GRÓF BENCKENDORFF (orosz). WHITELAW REID (amerikai Egyesült-Államok). 

A NAGYKÖVETEK LONDONI KONFEKENCZIÁJÁNAK TAGJAI. 
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SIMAY IMRE ARCZKÉPE. 

SIMAY IMRE. 
Ezerkilenczszáznégyben egy különös kis szo-

borcsoportozat vonta magára a Műcsarnok lá¬ 
togatóinak figyelmét. Kis bronzszobor volt, 
mely egy majomcsaládot ábrázol és bár való¬ 
színűleg a legtöbb megfigyelőt zsánerszerű 
komikumával állította meg, sokan voltak már 
akkor is azok, kik meglátták, hogy ez a ki¬ 
csiny bronz nagymértékben eltér a szobrászat¬ 
nak azoktól a módjaitól, melyek azidőtájt 
nálunk közbecsülésben állottak. Érdekes kísér¬ 
let volt egy új formavilág keresésére, ha el¬ 
lentétben a pathetikus, nagy feladatokat ke¬ 
reső iránynyal thémája igénytelen semmiség¬ 
nek látszott is. Külömben sem kapcsolódott 
semmiképen szobrászatunk addigi tradicziói-
hoz, de felületes megszemlélésre is elárulta, 
hogy igen sok hű természetmegfigyelés rejlik 
mögötte. 

Csakhogy ezzel még nem volt teljesen meg¬ 
fejtve a dolog, mert gondosabb megtekintés 
után mihamarabb rá kellett jönni arra, hogy 
puszta naturalizmusnak sem lehet elnevezni 
alkotója ábrázolásmódját, mert a kis művön a 
testfelületek erősen egyszerűsítettek voltak, pl. 
nyoma sem volt rajtuk a szőrözet ábrázolásá¬ 
nak, a mivel pedig még a japáni fafaragó is 
szívesen elbibelődik, holott külömben eléggé 
sommásan szokott ábrázolni. Ezért a kis szo¬ 
bor stilizáltnak látszott, már azért is mivel a 
mozdulatok vonalaiban is gondosan kerülte az 
esetlegességet és egy tömegbe fogta össze 
alakjait. 

Ennek a kis műtárgynak alkotóját közön¬ 
ségünk addig csak mint rajzolót ismerte. Egy 
évvel azelőtt állított ki először a Műcsarnok¬ 
ban, még pedig egy csomó álattanulmányt, 
melyekkel díjat is nyert 

Már ezek a méltó feltűnést keltett rajzok 
is érdekes jóslatul szolgálhattak Simay fejlő¬ 
désére, mert hűséges, a legapróbb részletre ki¬ 
terjedő természetmegfigyelés mellett erős sti¬ 
lizáló hajlamot árultak el és megmutatták, 
hogy a művész mindent a térben és plasz¬ 
tikusan fog fel. Egy évre rá be is következett 
a Pálfordulása, Simay mintázni kezdett a nél¬ 
kül azonban, hogy a rajzoláshoz teljesen hű-
telenné vált volna. 

Számos évre terjedő szorgalmas rajzstudium 
előzte meg Simay szabrászkodását. Akadémiá¬ 
kon töltött évek, hol ha egyebet nem is, meg¬ 
tanulta a rajzolás technikájának csinját-binját, 
allatkertekben sóvár megfigyelésekkel és raj-
!z0}ással eltöltött napok, sok anatómiai tanul¬ 
mány, megismerkedés az európai művészettel 
eredménytelen kísérlet Zügel mellett az im¬ 
presszionizmus kifejezési módjában keresni 
megoldást vágyai számára, íme ezek az első, 
lelkileg küzdelmes tanulóévek elősegítő vagy 
gátló körülményei. 

Az impresszionista kifejezésmód azonban 

még a maga egyrészről színeket imádó, más¬ 
részről pedig az esetleges és pillanatnyi álla¬ 
potokat kedvelő modorával nem felelhetett meg 
Simay erős stilizáló hajlamainak, de annál 
nagyobb hatással lehettek rá a középkori szob¬ 
rászat csodaszép emlékei, melyeket az Andrássy 
ösztöndíjjal utrakelve Németországban ismert 
meg. Ezek szigorúan egyszerűsített, és min¬ 
den izében plasztikus formavilága csak elő¬ 
segíthette nagy, egyszerű, kifejezésteljes vona¬ 
lakra és felületekre törekvő alkotásmódjának 
kialakulását. 

l!)()5-ben Simay egy parányi kis majom 
szobrot állított ki a Rhesus Erythreust. Ebből 
már teljesen hiányzott a zsánerszerűségre tö¬ 
rekvésnek még csak látszata is, pedig a szo¬ 
bor nem ábrázolt egyebet egy kis bolhászkodó 
majomnál. 

Még egyszerűbb, még simább, de viszont 
még jellemzőbb felületekkel volt megalkotva, 
mint első szobra, az egész ábrázolás, még ha 
emlékeztetett is a keleti művészet stilizáló 
bronzaira, teljesen eredetinek látszott. Bármily 
tökéletes volt is rajta a természet hű meg¬ 
figyelésén alapuló állati testkonstrukczió meg¬ 
formálása, még erőteljesebben nyilvánult meg 
az egyszerűsítő, a lényegtelent elhagyó és 
csakis a plasztikus formát kidomborító stili¬ 
zálás. 

A mit azóta alkotott Simay, mindaz ennek 
az iránynak továbbfejlesztése volt. Szobrairól 
közölt illusztráczióink is a Vadász, a Védeke¬ 
zés, a Merkúr, a Lovasrelief, mind az utolsó 
évek ily törekvésü eredményeit mutatják be. 
Már a majmokat ábrázoló szobrok is, bármily 
egyszerűek is themáik és bármennyire csábít¬ 
hatták is olcsó komikumra a művészt, sok 
monumentalitást mutatnak, daczára kis terje¬ 
delmüknek. Egy tömegbe, egy gesztusba tö¬ 
mörített testek, melyek akármilyen elvontan 
vannak is átteremtve, nem vesztették el moz¬ 
dulataik éleíteljességét. Már e műveivel is át¬ 
lépni kezdte Simay a kisplasztika bárhol meg¬ 
álló odahelyezhetőségét, mely nem számít kü¬ 
lönösebb környezetre. Már ezek a kis szobrok 
is valamilyen architektonikus környezet vágyát 
keltik fel, mert erős elvonással csak konstruk¬ 
tív elemeket hangsúlyoznak. Még inkább áll 
ez a Merkurszoborról és a Lovasreliefről, me¬ 
lyek teljesen megkívánják az épületheztarto¬ 
zást, a helyhezkötöttséget. 

Simay első fellépése a természetesség, az élet 
reakcziójának látszott szobrászatunknak gyakran 
üres formavilágával szemben, melynek nálunk 
nem volt szervesen, lassan kialakult múltja 
s melynek a rászakadó nagy megbízások miatt 
a legnagyobb feladatokkal kellett megküzdeni. 
Sokszor erőtlenül és erő helyett álpáthosz fitog-
tatásával folyt ez az iparkodás, mely mellett 
jól esett az egyszerűbb feladatokhoz visszaté¬ 
rők, a természetmegfigyelők munkásságára ala¬ 
pítani egy jobb jövő reményét. 

Simay a természet egyszerű megfigyelésé¬ 
nek, a puszta ellesésének korán azonban hamar 
túljutott, a megismerést követte a stiluskere-
sés és új stilusalkotás kora. Az az irány, 
melyet ma követ, sok tekintetben összhangban 
áll a ma szobrászatának törekvéseivel, mely meg¬ 
tagadta a bárok formavilágát polgáriassá hígító, 
czentimeterrel kiczirkalmazó előírásokat és sok 
szabad természet megfigyelése után az új kor¬ 
nak egy új formanyelvet kezd alkotni. Le¬ 
hetetlen köztérszobrok helyett egyéb irányok 
mellett ismét kialakulóban van napjainkban 
a szobrászatnak az az ága, mely a freskók és 
üvegablakok révén szereplő festészettel karöltve 
az építészettel egybeolvadni törekszik, mint 
egykor a görög vagy a középkori szobrászat. 
Ennek a törekvésnek, úgy hiszszük, Simay 
Imre számottevő munkása lesz. 

Farkas Zoltán. 

ANYAI SZERETETT A CSALÁD. 

MERCUR. 

J 

OBOSZLÁN. — Simay Imre rajza. 
LOVAS RELIEF. 

S I M A Y IMRE S Z O B O R M Ű V E I . - Balogh Rudolf fölvételei. 
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NINCSEN JÉZUSKA. 
ElbeszéLés. — Irta KUPCSAY FÉLIX. 

Az idén is vártak karácsonyfát, ajándéko¬ 
kat. Jézuska nem maradhat el ! Mindennap 
új és új leveleket Írogattak hozzá; Aranka 
egy nagy lovat kívánt magának, Pista egy 
motoros kocsit, Eegináld egy valódi ezüst 
zsebórát . . . Alig birták bevárni a nagy na¬ 
pot, a ragyogó szombat estét. Még hittek a 
Jézuskában, a fos-jézuskában, a ki maga i,s 
gyermek s így megérti a más gyermekeket. 
Boldogságuknak hitük volt a titka. 

A legőszintébben, a legrajongóbban Eegi¬ 
náld hitt benne. 0 még csak nem is leselke¬ 
dett a szalonajtó kulcslyukánál; nem firtatott, 
nem fürkészett, nem kiváncsiaskodott. 

- Úgyis eljön, eljön magától s elhozza az 
órát. Egészen bizonyos. Annál édesebb lesz a 
meglepetés, ha semmit Eem tudok. 

Néha szemlesütve haladt a szobákon á t ; 
még véletlenül sem akart valamit észrevenni. 
Egéez ösztöne tiltakozott a dolgok felkutatása 
ellen, nehogy a titok szent leple meglibben¬ 
jen . . . Oly édes volt beleringatózni a hivés 
és elképzelés költői hangulataiba. Félelem és 
ujjongó öröm kisérő zeneként követte ezeket 
a hangulatokat. Nem a Jézuskától félt ő : csak 
attól borzongott, hátha máskép is lehet. Hátha 
egyszer csak el sem jönne, semmit sem hozna, 
sem karácsonyfát, sem játékoka't ? ! . . Hátha 
meghalna, örökre, - - s a gyermekek örökre 
elvesztenék ?! . . . 

Pénteken szokatlan csend borult a házra. 
Semmi jövés-menés, sürgés-forgás, semmi iz¬ 
galom, mint ilyenkor tavaly. Apa egésznap 
dolgozott az irodában, mama otthon ült, Pi¬ 
roska valami párnát hímzett. A vásárra senki 
sem ment; csomagokat senki sem hozott s 
nem küldtek senkinek. A postás egyetlen egy¬ 
szer sem mutatkozott. Pedig - - Eegináld jól 
emlékezett — a Jézuskát máskor máskép szok¬ 
ták várni. A gyermekekkel sem törődtek ; az 
utolsó Eegináld volt a házban. Valami fojtó 
bénultság feküdt rá a világra, papára, mamára, 
mindenkire. Piroska néha a szemeit törül-
geíte ; titokban sirt. Valami nagy bánata lehe¬ 
tett, vagy beteg s talán az ő baja miatt van 
ez a nagy szomorúság... Mama néha hozzá¬ 
szólt : 

- Ne búsulj ! Ne bánd! Gedö nem érdemli 
meg. Ha nem jön el, maradjon... Mi va¬ 
gyunk a hibásak. Vakon hittünk. Apád a hi¬ 
bás. Mindjárt,' első nap, mikor vizitelt, meg 
kellett volna kérdeznie tőle: komolyak-e a 
szándékai ? . . . Épen egy esztendeje ! . . Azóta 
semmi . . . Csak jön, csak itt eszik, iszik . . . 
Hirbe hozott téged.. . De így akarta Isten ! . . 
Xe búsulj, majd jön más . . . Ne sírj Piroska . . . 
Talán mégis eljön. Lehetetlen, hogy egyszerre, 
tegnapról-mára a faképnél hagyjon . . . Bizo¬ 
nyosan eljön ! 

A konyhában Biri mesélte. 
- Piroska már nagy kisasszony; már van 

udvarlója, komoly udvarlója. Majdnem vőle¬ 
génye ; Gedő úr; egy fiatal budapesti orvos... 
Az egészen bizonyos, hogy meg fogja kérni, 
holnap, karácsony este, a karácsonyfa alatt, 
a szeretet ünnepén, mikor együtt lesz a csa¬ 
lád minden tagja s nagyszerű ajándékokat is 
fog mindenkinek hozni. Apám is karácsony¬ 
kor kérte meg anyámat! 

Hanem azért ő is félt, hogy mindebből 
semmi se lesz. Pedig ő is várta a szent estét, 
a karácsonyfát, a Jézuskát... Ilyenkor a cse¬ 
lédnek is jut valami a sok ajándékból. Végül 
ő is elkeseredett. Haragudott a csendre, a ház-
béliek mogorvaságára. Valakit bosszantani sze¬ 
retett volna. 

Látta, hogy Eegináld ismét levelet irogat. 
Ingerkedően szólt hozzá: 

Már pedig hiába firkái; akár egy árkust 
is teleirhatna. Úgysem jön el a Jézuska . . . 
Haragszik. Minden gyerekre haragszik . . . Se¬ 
hol sem lesz karácsonyfa az idén, csak vesz-
szők, tüzes, paprikázott vesszők... A gyer¬ 
mekek sokat rosszalkodtak. 

De Begináld nem tudott neki hinni. Ő nem 
volt rósz, ő jól tanult, szót fogadott, imádko¬ 
zott rendesen s mindenkit szeretett, még Pi¬ 
roskát is ; pedig azt mondták, hogy Piroska 
férjhez akar menni s elhagyja szüleit, a test¬ 

véreit, mert azoknál drágább emberre talált. . . 
Oh, lesz karácsonyfa ! Lesz ! . . Ugy-e élj ősz 
kicsi Jézus ? Nem feledkezel meg . . . 
r Este imára kulcsolt kezekkel feküdt farácsos 
ágyában s minden lélekzetével Jézuskát idézte. 
Úgy érezte, nem a földi levegőből, hanem a 
mennyei szférákból szívja tele a tüdejét va¬ 
lami édesen kábító illattal, mely mintha nagy 
égi ibolyákból áradna szerteszét. Szivének fo¬ 
hásza forró könnyeket facsart a szemeibe . . . 
Hangosan felcsuklott. Végtelen boldogságot és 
végtelen boldogtalanságot érzett. 

- Mi bajod Eegináld — kérdezte az anyja 
s aggódva feléje hajolt. 

Eegináld nem felelt. Hallotta anyja hang¬ 
ját, de egy szót sem tudott volna mondani. 
A boldog káprázatok arany súlya nyomta a 
mellecskéjét... Mindenféle játékok alakultak 
ki előtte: falovak, melyek egyszerre megele¬ 
venedtek, babák, melyek tánczra perdültek, 
sétáló székek, asztalok, borospalaczkok... Majd 
Goldstein ékszerész üzletét látta. A kirakatban 
sok-sok aranyóra ketyegett s a karpereczek, 
gyűrűk és fülönfüggők oly dúsan csüngtek 
akasztójukon, mint szőlőbogyók a százágú ge¬ 
rezdeken. Ezek is hirtelen mind megelevenedtek ! 
Lábuk nőtt. karuk és fejük . . . A kirakat 
üvegajtaja kitárult s az a sok ezüst, arany 
és brilliáns mind a járdára kisétált. . . Lök-
dösték egymást, úgy tolongtak kifelé . . . Mind 
köréje fereglettek, hajlongtak és bókoltak neki 
s úgy rimánkodtak: 

- Vigy el magaddal ! Szabadíts meg hideg 
börtönünkből ! A tieid vagyunk . . . Különösen 
az órák fázttik ; valósággal dideregtek... Mind¬ 
nyájan jó meleg mellényzsebbe vágytak . . . 

A házban mindig korán keltek, de karácsony 
szombatján még hajnal előtt talpon vollak. 
Talán le se feküdtek. Éjfélkor sürgöny érkezeit. 
Gedő táviratozott. - - Jövök! - Ügy hatott 
a sürgöny, mintha a koromsötétségbe hirtelen 
napsugár esik. Mindenki megmozdult, jöttek^ 
mentek, tettek-vettek . . . Piroskának is fel kel¬ 
lett kelnie, hogy segítsen főzésben, sütésben. 
Olyan volt a ház, mint egy felkavart hangya¬ 
boly. Csak a gyermekeket nem bántották. Út¬ 
ban volnának . . . Alugyanak csak tovább. 

Eegináld felneszeit. Nem tudta, mit jelent a 
nagy sürgés-forgás. Szeretett volna tovább 
aludni, tovább álmodni, de nem tudott. Fel¬ 

ébredt, épen csak a szemeit nem nyitotta fel. 
Mindent hallott s a szavakból, a zajból min¬ 
den végbemenőt elképzelhetett. Apja és anyja 
beszélgettek. Olyan furcsákat mondogattak: -
Tehát mégis eljön! Mégis! Már lemondottam 
róla. Eettegtem, féltem . . . Szegény Piroskánk, 
mennyit sirt tegnap ! . . . Mégis eljön !.De aztán 
már elég is legyen az udvarlásból. Beszélned 
kell Gedővel. Igen, vagy nem?! Nyilatkozzék! 
Ezt kívánja a becsület . . . Egy év óta ez a 
sok izgalom, a sok traktamentum, az örökös 
készenlét.. . a társaságok, a kirándulások . . . 
Nem, nem birom tovább! Sem erőnk, sem 
pénzünk nincsen. Kimerültünk . . . Ám jöjjön ! 
Lesz vacsora, de az utolsó, arra esküszöm . . . 
A világ is eli téi . . . Beszélned kell vele ! Nyilat¬ 
koznia ke l l ! . . . Igen, kérdőre vonom. És pusz¬ 
tuljon, ha csak áltatott . . . Hátha várja is, 
hogy szóljak? Hátha csak erre vár? Vannak 
félénk fiatalemberek. Az apának ilyen esetek¬ 
ben tényleg segítenie kell. Légy nyugodt, szó¬ 
lok . . . Kalácsot is süssetek, azt nagyon szereti. 
Mazsolát is tegyetek belé. 

Ügy hangzott ez az össze-vissza beszéd, 
mint valami összeesküvés . . . Eegináld nem 
értette, még csak nem is sejtette, miért izgul¬ 
nak, miért fenyegetőznek a szülei. De bizo¬ 
nyos, hogy baj van, valami szörnyű baj bánt¬ 
hatja őket. Talán Gedő bácsi megverte Piros¬ 
kát, azért kell elpusztulnia. Borzasztó dolgok 
történhetnek. Istenem, csak senki meg ne hal¬ 
jon ! S egész testében remegett, fázott . . . 

Szülei újból beszélni kezdtek: 
— Mégse szólj neki, - - mondotta édes 

anyja. - - Hadd; csak bizd reá. Nyilatkozzék 
magától, ha akar; ha most sem teszi meg, 
majd irsz neki. . . Levélben jobb az ilyet 
elintézni. Nem vagy elég higgadt... Megsért¬ 
hetnéd s mindent elrontanál... A fő, hogy 
legyen karácsonyfa... Gondoskodjál idejében 
róla . . . A karácsonyfa ragyogása, a szent han¬ 
gulat majd megoldja a nyelvét... Én hiszek 
ilyen hatásokban... A piaczon szép fát kap¬ 
hatsz már három koronáért.. 

— De mikor egy fillérem sincsen ! 
— Lehetetlen ! . . 

- Nincs, ha mondom . . . A hónap végében 
vagyunk. Nincs és nincs, hiába nézel!! 

- Én sem adhatok. . . ,A gyermekek per¬ 
selye is teljesen ü res . . . És mégsem marad¬ 
hatunk karácsonyfa nélkül! Épen most nem !.. 
Bárhonnan, fát kell előteremtened. 

-— Az erdőbe csak nem mehetek. 
- Vágd ki hát a kertből a kis fenyőt. Nem 

óriás, de megfelelő. Magas talpba tűzzük.. . 
— A kis fenyőt ? A Eegináldét ? . , Ó ül¬ 

tette . . . Mit szól majd szegényke ? 
- Majd ültetünk helyébe mást. A gyerek 

mind vigasztalódik. Azt fogjuk mondani: a 
Jézuska vágta k i . . . 

Eegináld szeretett volna kiugorni az ágyból, 
hogy tiltakozzék minden rablás ellen. Az ő 
drága fácskáját akarják lemészárolni, azt a 
kis fenyőt, melyet annyi gonddal ültetett s 
oly nagy szeretettel öntözött ! ? Nem, nem, ez 
gyilkosság ! Ezt nem engedheti... 

Borzasztó fájdalmak viharzottak át a lelkén. 
S e fájdalmakat megmélyítette a szörnyű való¬ 
ságra ébredés, az a kínzó felvilágosodás, hogy 
a karácsonyfát nem Jézuska hozza, hanem 
ember adja. — Azt fogjuk mondani: «a Jézuska 
vágta ki . . . » Olyan rettenetesen hangzott, 
mintha éles késsel nyesegetnék le leikéről a hit, 
a tiszta szent illúzió érzékeny idegfátyolát. . . 
Nagyobb volt ez a fájdalom annál a fájdalom¬ 
nál, hogy megfosztják fenyőfácskájától, a ter¬ 
mészetből választott csendes, hű barátjától, kit 
szive mélyéből szeretett... Tehát ember hozza !? 
Nem Jézuska . . . Talán nincs is Jézus . . . Az 
egekből egyszerre a föld sarába zuhant a hite. 
Egész lelke remegett bele . . . Nem birt meg¬ 
mozdulni . . . A bánat sötét súlya ráfeküdt a 
mellére, a torkára . . . Mukkanni sem tudott. 

Hallotta, hogy édes atyja fürészt, bárdot 
keresgél a kamarában. — Jó, jó, hát kivágom, •— 
mondta. De a fa még semmi. Az egymaga nem 
elég. Díszt még csak találunk reá ; tavalyról, 
tavalyelőttről, fent a kis padláson . . . De mit 
tessz alája, igen, a fa alá? Ez a legfontosabb, 
az egyedül, igazán fontos. Ajándékok nélkül 
a fa szomorú, szegényes, nevetséges. Csak még 
jobban rávilágít koldus pénztárczánkra . . . Hon¬ 
nan veszed az ajándékokat a gyermekeknek, 
Gedőnek . . . S önmagunkat is meg kell vala¬ 
mivel lepni. 

Mind a ketten sopánkodtak, sóhajtoztak . . . 
Igaz, igaz. De mikor nincs pénzünk! Semmit 
sem vásárolhatunk. Oly rém drága minden . . . 
És mégis kell ajándék, legalább Gedőnek. 
S neki csak szépet, csak értékest adhatunk. 
Elvárja, bizonyára . . . Értéktelen holmiért meg-
aprehendálhatna. Kell adni, kell! Akárhonnan 
is, akármi áron. Az ajándék megejtő, megvesz¬ 
tegető . . . Most, vagy soha . . . S a gyermekek¬ 
nek is adni kell valamit. A karácsonyfát öröm¬ 
ben ujjongóvá, gyönyörűvé kell varázsolni. 
Hadd lásson Gedő bőséget, gazdagságot, lásson 
jólétet; derült, nevető, boldog arczokat. Egy 
igazi úri család meleg otthonát lássa. Csak így 
lesz a mienk; csak a káprázat s a jó kedély 
örvényhullámai fogják őt közibénk sodorni. 

- Sivárság, szegénység, lehangoltság: kész 
veszedelmek. Ezek csak elriasztanák . . . 

- Az utolsó játszma előtt állunk. Jól és 
okosan készüljünk hát reá . . . 
^ Elhallgattak... Majd újra megszólalt apa : — 
Csakhogy honnan veszed ám az ajándékokat? 
Mit adsz Piroskának, a piczinyeknek; mit ad¬ 
junk egymásnak mi ketten ? . . A cseléd is vár 
valamit... Legalább száz korona kellene, hogy 
az ajándékokat előteremthessük... S nekem 
száz fillérem sincsen. 

Hosszú, kinos perczek teltek el. Piroska 
benyitott a szobába ; elkészült a szalonczukor-
kákkal s azt kérdezte: felmehet-e a padlásra 
Birivel, hogy lehozza a karácsonyfadíszeket. 
Majd dudorászva elrohant.. . Neki nem vol¬ 
tak aggodalmai. Csak boldogságot, csak örö¬ 
met érzett. 

Eegináld felsóhajtott. Megijedt, hogy ébren¬ 
létét elárulta ; valami érthetetlenséget motyo¬ 
gott, hogy azt higyjék: álmában beszél. Min¬ 
dent akart tudni. A keserűség poharát az 
utolsó cseppig ki akarta inni . . . Szüleinek 
minden gondolatát, tervét ki akarta lesni. 

— Ez minden pénzem, - - folytatta az apa 
s a markában néhány pénzdarabot csörgetett... 

- Igen, igen látom - - hallatszott az anya 
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lehangolt szava. — Csak egy mód volna u 
bajt elhárítani. A gyermekeliei, magunkat, 
mindnyájunkat meg kellene csalni: régi, ta¬ 
valyi, még régebbi ajándékokat kellene a fa-
alá tenni. Ezt Gedő nem venné észre ; soha 
se tudná meg. Hallgatnánk s a gyermekekre 
ráparancsolsz, hogy úgy örüljenek a réginek, 
mintha egészen új volna. Ki kell őket okosan 
oktatnod még ma délelőtt . . . Eegináld is elég 
nagy már, hogy felvilágosítsad őt Jézuska valódi 
alakja felől . . . Ok engedelmeskedni fognak. 
Jónevelésü, jólelkü gyermekek. Gedő biztosan 
úgyis hoz nekik valamit ; abban majd meg¬ 
vigasztalódnak. 

Mindjárt meg is állapodtak, hogy kinek mi 
jusson - - a régiből, a már meglévőből. 

- Piroska kapja a gyöngyös ridikült, ' me¬ 
lyet névnapomra hímzett. Még egészen új. 
Most visszakapja tőlem. Aztán néhány zseb¬ 
kendőt is tehetünk a fa alá, a monogrammo-
sokból, melyeket a stafirungba hímzett - - é s 
még egy ezüst képrámácskát, a családi antik 
ereklyékből. Ez neki elég . . . Pista és Eegináld 
elégedjenek meg a régi játékokkal s néhány 
diszkötésü könyvvel. A könyvek nem kerülnek 
pénzbe ; van a könyvtáramban ; karácsony 
után úgyis visszahelyezem. Észre se veszik a 
gyermekek. Mutatóba pedig kitűnően fognak 
a fa alatt festeni . . . Arankának adjuk a ta¬ 
valyi babát. Alig játszott vele . . . Jó, hogy 
idejében elvettük tőle s megőriztük. Újra sem 
kell öltöztetni. Mintha vadonatúj volna. A fe-
hérneműs kommod alsó fiókjában láttam . . . 
Igaz, Piroskának odateszem még az arany¬ 
brossomat; de azt vissza kell majd nekem 
adnia . . . Szegény, jó anyámtól örököltem . . . 
Egyetlen emlék ; egyetlen ékszerem . . . 

Elhallgattak. Sok fejtörésbe került míg min¬ 
denkinek találtak valami jót, alkalmasat . . . 
Majd újra megszólaltak : 

- És meglesz a magunk ajándéka is -
szólt Eegináld anyja. - - Nekem jó lesz az a 
japán theásszerviz, melyet tőled kaptam Pi¬ 
roska születésekor . . . Sohasem használtuk. 
A kredenczben hever majdnem húsz év óta. 
A karácsonyfa alatt mesésen fognak mutatni 
az aranyozott csészék. Jó az Isten ; tudja : 
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minek mikor kell igazán hasznot hajtani. . . 
Van még egy dublé arany karperecééin is ; te 
hoztad nászajándékba... Azt is a fa alá tehe¬ 
tem. S azt fogom hinni, hogy minden új, 
hogy mindent most kaptam s úgy fogok 
örülni, mint váratlan kedves meglepetésnek... 
S te is tégy úgy, ha meglátod elefántcsont 
fogantyús régi botodat s azt a kis óratartót, 
melyet még leánykoromban hímeztem neked. 
Megőrizted, megkímélted; hadd lásson az is 
újra karácsonyfát. Eégi, kedves dolgok, melye¬ 
ket megszentelt a kegyelet, régi kedves idő¬ 
ket varázsolnak vissza. Szerencsét hoznak. 
Erre pedig nagy szükség van mostan. 

Mindketten jóleső megkönnyebbülést éreztek. 
Ez tehát el volna intézve; a háziak dolga 
rendben van. . . De mi legyen a Gedő aján¬ 
déka ? Ez volt a legfontosabb kérdés. Gedő 
biztosan számít is reá, valami értékes hol¬ 
mira ; arany, ezüst tárgyra. Piroska ugyan 
készített neki egy szép divánpárnát; de ez 
nem elég. Ezt ő nem fogja méltányolni. Neki 
csak valami igazán drágát adhatunk, valami 
modern dolgot, a mi érdeklődését leköti s Íz¬ 
lésének is teljesen megfelel, a miben még 
benne van a bolt szaga, a min még rajta van 
a kereskedő ujjlenyomata. A miről leolvas¬ 
ható, hogy jó pénzbe került és mégis jó sziv-
vel adatik. Az ilyen ajándék olyan mint a 
muzsika: zenél; megfogja a s/ivet, rokonszen¬ 
vet ébreszt az ajándékozó iránt és sok minden 
jót elhitet. Gedő fővárosi ember, el is van ké¬ 
nyeztetve . . . Mit is adhatunk neki ? 

Szorongó tűnődésbe, találgatásba estek . . . 
Mert hát pénz nélkül kellett valamit előterem¬ 
teni . . . Végül neki szánták egyetlen perzsa 
szőnyegüket, melyet a Piroska stafirungjába 
akartak adni. Ez és a divánpárna talán mégis 
valami, a mi a Gedő tetszését megnyeri. 
A perzsa szőnyeget a padlásról le is kell ho¬ 
zatni, mindjárt. 

Láztól égett az arczuk. Azt hitték : az összes 
nehézségeket végre leküzdötték. Lesz kará¬ 
csonyfa is, ajándék is, kalács is mazsola szőlő¬ 
vel, lesz jó vacsora is és - - lesz eljegyzés 
is. Biztosan lesz ! Lennie kell! Csupa boldog¬ 
ság, csupa tisztesség és becsületesség lesz ez a 

nap. Az angyalok vigan énekelhetik: «Dicső-
ség Istennek a menyben és boldogság a föl¬ 
dön a jó embereknek!..» 

(Vége következik.) 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Karácsonyi albumunkat lapunk mai 

számával együtt küldjük szét olvasóinknak. Az 
album tartalma és kiállítása nem marad mö¬ 
götte az előbbi évieknek, sok becses szépiro¬ 
dalmi közleménye, jeles Íróinktól származó 
illustrácziói, színes mümellékletei bizonyára 
meg fogják nyerni olvasóink tetszését. Az al¬ 
bumot most is ingyen kapja minden előfizető, 
az újévkor belépő új előfizetők is. 

Komédia. SZI-HKTC György nagy erőkifejtéssel 
törekszik a nagyobb szabása regény-stílus felé: 
szélesebb ivű problémákat összefogó, magasabb 
czélokat kitűző regényekben próbálja erejét, a 
magyar élet gyökeresebb és mélyebb problémáiba 
igyekszik belenyomúlni. Nagy és mély háttere¬ 
ket rajzol előtérben álló alakjainak szerelmi törté¬ 
nete mögé. Már a Kont-eset-ben is így tett s tö¬ 
rekvése még szembetűnőbb új regényében, mely¬ 
nek tartalmát a czíme alá irt alczím is jelzi: a 
magyar társadalom regénye. Merészen és helyes 
érzékkel nyúl bele a mai magyar élet legszembe¬ 
tűnőbb s leginkább a napjaink szelleméből fakadt 
jelenségébe: abba a harczba, a mely a mai nem¬ 
zedéket két egymással szemben álló sereggé bontja. 
Egyfelől a régi hagyományokat, a közélet régi 
egyensúlyát s a társadalom régi erkölcsét védők 
állanak, másik felől a merész és radikális újítók, 
a régi bástyák lerombolására s újaknak emelésére 
törekvők serege áll s a kettő között az ellentét 
kiegyenlíthetetlen. Ezt az ellentétet a maga egész 
élességében látja Szemere s a maga hitével, meg¬ 
győződésével, rokonszenvével teljesen a hagyomá¬ 
nyok védői mellé áll, az ő alakjaikat idealizáltán 
mutatja fel, míg a másik fél kisded, de zajos 
csapatát a keserű szatira választóvizével önti le. 
Egy politikai akczió körül forog az egész történet 
s a szentimentális elem, az idealizált főhősnek 
szerelmi története ezt az akcziót tölti be gyönge' 
den érzelmes levegővel. A regényben benne van 
Szemerének minden irói tulajdonsága, a melyről 
a közönség régóta ismeri. Politikai eszmemenete 
természetesen az olvasó pártállása szerint talál 

KARÁCSONYI VÁSÁR. — Bálint Árpád rajza. 
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helyeslésre vagy ellenmondásra, de mindenesetre 
méltánylással kell fogadni az iró törekvését a 
nagyobb lendületű témák feldolgozására. 

Napszállat felé. Rudnyánszky Gyulának új 
verses könyve jelent meg ez alatt a ezím alatt. 
Nyolcz év óta nem találkoztunk könyvön a nevé¬ 
vel s ez a nyolcz év a megpróbáltatások ideje 
volt a költőre nézve: belefáradva az itthoni küz-
ködésbe, Amerikába ment s az ottani magyar 
sajtóban s társadalmi úton igyekezett a kiván¬ 
dorolt magyarság összetömörítésén dolgozni. Az 
idei év elején azonban vissza kellett térnie az 
elhagyott hazába, mert szemére vakság szorult s 
ő idehaza remélt gyógyulást szem-betegsége el¬ 
len. A magyar közvélemény részvéttel és rokon¬ 
szenvvel fogadta a hazatérő költőt, a ki egy terje¬ 
delmes kötetre való verset hozott haza magával. 
Ezeket a javarészt Amerikában irt verseket adta 
most ki. Verseskönyve teljes erejében mutatja be 
költészetét. Kudnyánszky annak a költői nemze¬ 
déknek egyik legkiválóbb tagja, a mely a 80-as 
években fejlődött ki s ez évek magyar lírájának 
színét adta. Legfeltűnőbb tulajdonsága a rendkí¬ 
vül gazdag és bő technika; mestere a magyar 
rímnek, mely könnyen, frissen és szinte önkénte¬ 
lenül, a keresés minden nyoma nélkül pattog aj¬ 
káról, a szavak bősége szinte kiapadhatatlan nála s 
a nyelv mintha magától formálódnék ritmusokba 
és rímekbe. E mellett egész lényét valami nyug¬ 
talan keresés jellemzi; soha nem tudott sokáig 
megállapodni egy gondolatkörben, tárgyakban, 
formákban, gondolatokban, stílusban váltig új 
területekét keresett, láttuk őt egymás után mint 
szerelmi lírikust, mint hazafias ódák. izgató ver¬ 
sek szerzőjét, mint vallásos költőt, próbálkozott a 
könnyed dal, a hatalmas páthosz, a bölcselkedő 
reflexió, a vallásos elmélyedés hangjában egyaránt. 
Kortársai közül egynek sem olyan változatos a 
hangköre. Úgylátszik, alaptermészete a nagy haj¬ 
lékonyság, a mely könnyen beleéli magát a leg¬ 
különbözőbb gondolatokba, hozzáalakul minden¬ 
hez s ezzel a magáévá tesz mindent. Ez mutatko¬ 
zik nyelvében is, mely hozzásimul, erőltetés nél¬ 
küli könnyedséggel minden hanghoz. Új könyve 
a réginek, minden régi tulajdonságát megőrzött-
nek mutatja. Nagyon változatos a tartalma. El¬ 
mélkedő versek, pathetikus reflexiók az emberi 
élet nagy elemi kérdéseiről, hitről, erkölcsről, 
az élet értékeiről, az emberi vágyak hiábavaló¬ 
ságáról, a vallásról, gyöngéd, könnyű szárnynyal 

elrebbenő dalok, apró hangulatok szálló kis mada¬ 
rai,-aforizmatikus életbölcseség s a népmese naiv 
egyszerűsége, mind megszólal ajkán. Külön czik-
lus a könyvben az amerikai vcwkó; genreszerű 
képek a tengeren túl élő magyar ember küzdel¬ 
mes életéből, a honvágy pathetikus megjelenítései, 
ódaszerű versek az amerikai magyarság hazafias 
ünnepeire, dicsőítése az amerikai szabadságnak. 
Mindez pedig frissen, buzogva tör ki belőle s a 
kor, a sors sújtó látogatása, az idegen környezet 
egy cseppjét nem apasztotta el benne a költéssset 
forrásának. Könnyüsége sokszor a tömörség rová¬ 
sára esik, csábítja és magával ragadja a köny-
nyen áradó szó, de a lendület nem hagyja el soha, 
élénk, izgékony temperamentuma mindig hatá¬ 
sossá teszi verseit. Bár formakincsével és gon¬ 
dolkodása módjával az öregebb generáczióhoz fűző¬ 
dik, nem egyszer olyan gondolatok forrnak benne, 
melyek már a mai nap leikéből lelkedzettek. 
Könyve a legtartalmasabb és legváltozatosabb újabb 
magyar verseskönyvek egyike, alkalmas arra, hogy 
a legszélesebb körökre tegyen hatást. 

Beszélgetés a házasságról. Lampfrlh Géza 
újabban adta magét a novella-irásra, miután lírai 
verseivel nagy közönséget hódított magának. S a 
novellában is olyan hangot választott ki, a mely¬ 
nek manapság kevés a művelője : a könnyed, 
derült, tréfálkozó elbeszélés hangját, a mely kicsi 
emberek kicsi furcsaságain mosolyog, elkerüli a 
mélyebb problémákat, a szélesebb hátteret, 
nem akar egyebet, mint mulatni és mulattatni. 
Novellái a házasság körül forognak, kicsi ember¬ 
kék, savanyodó agglegények, nyárspolgári férjek 
és feleségek históriáit mondják el, apró házassági 
zsörtölődéseket, az együtt-élésnek azokat a kicsi¬ 
nyes súrlódásait, horzsolódásait, melyek a szűk 
körben élő kicsiny emberek életének javarészét 
teszik. Legjobban az agglegényeken szeret humo¬ 
rizálni, a kik makacsul ragaszkodnak szabadsá¬ 
gukhoz, de titkon szabadulni szeretnének tőle, 
szívesen felcserélnék a házastársi igával s a leg¬ 
első alkalommal, mikor módjuk van rá, sietve el¬ 
veszik azt a nőt, a ki kivetette rájuk a hálóját. 
Nagyon egyszerű bonyodalmak ezek, az élet fel¬ 
színéről valók, a mely beborítja az alsóbb, ben¬ 
sőbb rétegek háborgásait. Jókedv kell az ilyen 
történetekhez : annak a jókedve, a ki írja és azé 
is, a ki olvassa, — akkor megvan a maguk ha¬ 
tása. Az iró nem is akart mást a novellákkal, 
mint egy-két vidám órát szerezni olvasójának s 

ezt el is éri. A kötetnek 14 novellája mind egy¬ 
forma színvonalon mozog s mind egy hangból 
való; a könnyed komikum kedvelői bizonyára 
szívesen fogják fogadni. 

A «Jó PajtáSB, Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermekiapja karácsonyi számát rendkívül 
nagy terjedelemmel és gazdag tartalommal adta 
ki. Ábrányi Emil, Endrődi Sándor és Feleki Sán¬ 
dor írtak bele verseket, Nagy Endre elbeszélést, 
Sebők Zsigmond folytatja D&rmögő Dömötör uta¬ 
zását a Királyhágón túl, Benedek Elek kis szín¬ 
darabot irt, Endrődi Béla pattogó versekben mu¬ 
latságos krampusz-történetet, Schlosser Imre lab¬ 
darugó-bajnok sport-czikket, Endrődi Béla, Ke-
ményffi Jenő és Pozder Gyula képeket rajzoltak, 
Schöpflin Aladár érdekes czikket irt, Szemére 
György befejezi regényét, Mesemondó bácsi és 
Zsiga bácsi kedves karácsonyi történeteket monda¬ 
nak. A rejtvények, szerkesztői üzenetek egészítik 
ki a szám gazdag tartalmát. A tJó Pajtást-i a 
Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyed¬ 
évre 2 korona 50 fillér, félévre 5 korona, egész 
évre 10 korona, egyes szám ára 20 fillér. Mutat¬ 
ványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal. (IV. kér. 
Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
Komédiák. A magyar társadalom regénye. Irta 

Szemere György. Budapest, Franklin-Társulat; 
ára 4 korona. 

Napszállat felé. Versek, irta Rudnyánszky Gyula. 
1904—1912. Budapest, Franklin-Társulat ; ára 
5 korona. 

Beszélgetés a házasságról. Elbeszélések, irta 
Lampérth Géza. Budapest, Franklin-Társulat ; 
ára 4 korona. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : SZÉLL SÁNDOR. 

Szentes város pénztárosa, 78 éves korában Szen¬ 
tesen. — EAJTBB JÁNOS nyűg. jegyző, 76 éves korá¬ 
ban Darufalván. — TAOSZIK B. HUGÓ királyi taná¬ 
csos, a vaskoronarend lovagja, a város törvényható¬ 
sági bizottsági tagja, a marosvásárhelyi takarék¬ 
pénztár igazgatója, 65 éves korában Voloskában. -
FEKETE SÁNDOR Hajduvármegye nyűg. főjegyzője, 
Hajdúszoboszló város volt polgármestere Hajdúszo¬ 
boszlón. — ADY JÁNOS, Szilágycseh főjegyzője, 65 

Svaiczi-Selyem 
J Vám-menfesen házhoz? Kérjtntk m inti t a mi újdonságainkból fek«t«, 
fehér, Ttgy aiintibni: TafUui, ChingeanU, 
Fioonnia, Crtp* dt Ch l n*. Duchttw, Ecouali, 
Ewltniw, Mouwlliw u«-«m. ítélt*, mtftarj* 
K. 1.10-tU k«dT», Báron) ti PlQi ruháknak, 
elbíróknak it»., raUmínt hlnck «• ruhák 
TtlMl í r t j a i k i u t a d kaüil, - f j a . j . . 
-Tiíion. él «eljt»b«». 

HÍ eaakli kaiMk>d»«« n.Ud ••IjtmiiO-
ilu k, hH«*tl«ifll muánwlknik , Mutaktlti*!, 

vmm-mMtMm • lakatba. - (Dupla Uyílbfly.g.) 
l Schweizer és Társa, Luzern U 24(Svajcz) 

8*lY*iimt)T*t-kÍTÍUl — Kir. UÍT. nUlltók. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
B»4r é, Mtaiat : 
VIII. . BilTHSMl. 85. 
Telefon: József 2 37 

. f ő v A r o . e l g 6 é„ legrégibb 
•**• osipketiutitó, vegyti«<titó 
6* kelmefestő srári intézete. 

Fiókok : U... Fő-ntcza 87. IV., Eskü-nt 6. V., Keoskeméti-
utoza 14. V.. Karmlnczad-u. 4. VI , Ter*z-körnt 
39. VI., Andrássy-út 16* VIII., József körút a. 

loseí Winkler & Sötme 
bőrönd-táskák és 
boraira specialisták 

Wien, I 1. Himmelpfbrtg. 7. 

Előkelő! Tartós! 
Versenynélküli árak! 

Katalogns ingyen és bér-
rnentva. Azonnali szállítás 

l 

Szab. fűzőhöz kapcsolható harisnyát védő 

A fűzőről lelogó 
csiptctők a haris¬ 
nyát kiszakítják és 
a lecsúszott sze¬ 
mek tönkre teszik. 

HARISNYAKÖTÖ. 

A szépség gazdagság, 
A szépség hatalom, 

Ez a legnagyobb kincs csak Mme Kosa Schaífer 
által feltalált szépségápoló czikkek által érhető el. 

P Allil rá l UHUI e 
a z arczbőrt vakitóan fe-

, hérré teszi, szeplőt, himlő 
helyet, anyajegyet eltüntet, ránczokat elsimít és min¬ 
den hölgy arczát fiatalossá teszi. Ez az egyedüli púder, 
melynek használata után megmosakodhatunk anélkül. 
hogy a szenzácziós hatás eltűnnék. K 5 ' — és K 3 ' — 

Créme ravissante, 
U&U gégét megakadá¬ 

lyozza, erősít és a legkitűnőbb toalett-
víz... __ . ..... „ . . . . K 6 — 

minden sápadt arcznak tar-
tós hamvas rózsaszint köl¬ 
— . . . ___ .__ K 3 ' — 

Savon ravissante 
tűnő hatású __. K 2-4O és K 1-6O 

Bőrillatszappan 
rázst gyakorol, darabonkint 70 fillér, 
l karton 3 darab ___ K 2'— 

Fail á\li ra i /urn A' utolérhetetlen ha-

,Ldu ue loiogoe «.„ 2 K és ^0*. 
A f'Ly» harisnyakötőiiél 

minthogy a fűzőről lelogó csiptetők 
nem a harisnya szélébe, hanem a 
harisnyakötő felső gummikarikájába 
kapcsolandók — a harisnya teljes 
épségben marad. Előnyei: a fűzőt 
leszorítja, a harisnyát tartja, a 
harisnyát a rongálástól meg¬ 
védi s az a fűző levelese után is 
feszesen marad a lábon. 

A szab. «Ly» fűzőhöz kapcsol¬ 
ható harisnyát védő harisnya-
kötő Budapesten kapható : Keifel és 
Hirsch főelarusitónál IV. kér., Váczi-

. utcza 12., továbbá Girardi Józsefnél 
IV. hrrorarterc/pfi-u. 1.. Mössmer Jó/séf fiai IV, Koronaherczeg-u. 2 , Szénásv 
Gyula és Hárczai Antii; s IV.. Szei vita-tér 2.. Schneider József, IV. Váczi utcza 17 

áll képződését meg-
ozza . .. K 4:-— 

séhez 

marvany-
sima homlok eléré-

. K 3 - -

KirálygyöDgy 
Créme rosin 

K 2-— 

nek 

a kéznek márvány-
finomságot kölcsönöz-

_ K 3-— 

ősz hajnak visszaadja a fiatal-
i 5 kori szint (szőke, barna, sötét¬ 

barna, fekete) kis doboz 3 K, nagylO K. 

a hajnak pompás fényt köl¬ 
csönöz __. . . . ___ K 5 — 

1ÍÍÁ megakadályozza a haj 
SHW kihullását és őszülését. 

Kopasz helyen a haj növését előmoz¬ 
dítja _ . . . . . . . . . . . . . K 3.— 

minden kellemetlen 
hajat azonnal biztosan 

— K 3 — eltávolít. 

illat... 

féle kedvenczíbolTa 

pompás erdei ibolya¬ 
K 6-— és K 4 — 

Kl»A(!t«lIÍn fagytol megóv, vörös orr 
I l VMlUlll, és megfagyott 

' 

Rosa Schaffer, Wien 
helyek 

lesznek K !•— és K 2— 

Lerakat és szétküldés! telep 
XIX 2. Ham rschmidtgasse 18. 

Szétküldés a pénz előzetes beküldése ellenében. A (Jhemiko fiziko Palermo tiszteletbeli tagja. 
A Szt. Péter-rend hölgjpatronesae a becsületkereszttel. Szerb kir. ndT. szállító. Viszontelárn-
s i tóhnak magas r a l a t t ! Főraktár Megyaroisz. részére Török József gyögyszertára, Budapest, 
Királj-ntcza If, azonkivöl kapható minden gyógytárban, illatszerkereakedésben és drogériában 

éves korában. — Kezdi Szv -,'i 
a Kúriának rangban legidosei Budapes¬ 
ten. — Idősb LOVÁSZ DEZEŐ, 59 eve1? horálian Kas¬ 
sán. — J. Szisz BÉLA főgimnázium: ta-r-ár, 47 éves 
korában Sepsiszentgyörgyön. — KOMOÍ,TA ISTVÁN 
református lelkész, fó'reáliskoiai tanár, Nagyvára¬ 
don. — KOTNY EMIL ISTVÁN, nyűg. honvédszázados, 
38 éves korában Kisuczaujhelyen. — Ifjabb VERES 
GYULA. Veres Gyula méneskari főhadnagy ÓR felesége, 
szül. Hints Rózsika hat hónapos kis fia Nyárádszere-
dán. - - NEDWIRTH DEZSŐ országos gyűjtőfogházi 
főorvos, 4-5 éves korában Budapesten. 

Ózv. PHILIPP JÓZSEFNÉ szül. Háber Éva, 75 éves 
korában Mohácson. - HORVÁTH JTJLIA, 72 éves 
korában Budapesten. Nagymányai KOLLER 
ÖDÖNNÉ, szül. tótbakai Bakay Emma Budapes¬ 
ten. — Özv. dapsai DAPSY SÁNDORNÉ szül. Zsolczay 
Borbála, 73 éves korában Miskolczon. Ózv. HOR¬ 
VÁTH LAJOSNÉI. szül. Schafter Jozefa, 76 éves korá¬ 
ban Baján. — ÁGOSTON LAJOKIÍE. szül. Stern Mal¬ 
vin Budapesten. - - MEDVIOY ANNÜSKJ, Medvigy 
Gábor és felesége, szül. Hlatky Margit leánya 
Nagyváradon. 

EGYVELEG. 
* A világ legrégibb növénygyűjteménye a 

kairói múzeumban van és háromezer éves szárí¬ 
tott növények is láthntok benne. Többek közt meg¬ 
van még egynéhány koszorú a fáraók sírjáról. 

TJj inajjyar találmány kerül a női divat terén 
a napokban forgalomba. Hölgyeinknek az az általá-
lános panasza, hogy a fűzőhöz kapcsolt harisnya 
állandóan rongálásnak van kitéve, ezentúl már meg 
fog szűnni. A most feltalált és szabadalmazott ha-
risnyakötő használatánál, a fűzőről lelógó csiptetík 
nem a harisnyába, hanem a harisnyakötő felső kari¬ 
kájába lesznek bekapcsolva, mi által a harisnyának 
rongálása ki van zárva és a fűzőnek levetéso után is 
a harisnya a lábon feszesen megmarad. Örömmel 
vesszük tudomásul, hogy ez az életrevaló, ügyes, 
külső kiállításában is igen csinos magyar találmány 
«Ly» harisnyakötő elnevezéssel hódító körútját meg¬ 
kezdi. Főelárusitó Mme Keifel és Hirsch czég, IV., 
Váczi-utcza 12. 

A «H"á,ztartás» könyvtára. Kürthy Emilné 
régi, tizennyolcz év óta képszerű közlönyéből sarjad-
zott ki ez az új és nagyon életrevaló vállalat, mely¬ 
ből eddig húsz füzet jelent meg. Csupa kitűnő, ki 
próbált ezernyi reczept a konyha minden tudni va-
ója. Egy-F.gy kötet ára csak ál) fillér. Megrendelhetők 

n «H;'tztíríttGí Maj;yar Asszonyok, Ltípj* kiiuKüivata-
lábao, Br , tíötvös-utoza 3ü. 

Kiinankós, zúzmara* jeleivel már jelentkezik 
a téi, kénytelen-kelletlen szükségessé válik a hideg 
"lior; való védekezésre szolgáló ruházkodás. Most lát¬ 
juk csak igazán, mit is jelent a szőrmék viselése, mily 
könnyen ég gondta'aaul megy neki a télnek az, aki 
idejekorún ellátta magát ilyenekkel. Jelen 'ÍRzonyok 
között azonban még szerencsének nevezhetjük, hogy 
a szőrmeiirukaf, nevezetesen garnitúrákat, kabátokat 
minden fajú szőrűiéből, kucsmákat, vadászkarman-
tynkat, lábzsákokat és korditflkarókat a Maison bátra¬ 
levő részében lényegesen les/állitott árban bocsájtja 
a vevőkö/önst'g rendelkezésére KI kun Gyula szűcs 
szőrmenagyáruiiáza, VII., Károly-könit 19. A czég 
engedehuó\el három eredeti modellt mutatunk be 
mai számunkban. 

Arpenlor-Művck. A ki tényleg modern és Ízlé¬ 
ses karácsony fa- ajándéktárgyakat akar vásárolni, az 
a fenti czégnél egy dús választékú raktárt talált gyö¬ 
nyörű chinaezüst-tárgyakban, melyek isméi bizony¬ 
ságot nyújtanak a felől, hogy az • Argentor-Müvek« 
mintáik ízléses, szolid és tiszta kidolgozása .'.Ital e 
szakmában a legelső helyet veszik t>e és a mellett 
olcgó áaikkal is minden tekintetben versenyképesek. 
A fenti czi'-g gyári rakiáraiban : IV., Váczi-ut'za 5. 
és IV., Koronaherczeg-utcza 5, minden vevő okvetlen 
talál egy megfelelő ajándék-tárgy«t és pedig minden 
árban, mint például: dohányzókt>szleteket, virágállvá¬ 
nyokat, iró- és toilettasztal készleteket, kávé- és tea¬ 
készleteket, asztaldíszeket, stb. Miután vásárlási kény¬ 
szer nem létezik, mindenki saját maga meggyőződ¬ 
hetik ezen elsőrangú czég veisenyké[>esRé}:éróí. 

Mit vá-iiroljiink karácsonyra? Nem okoz 
gondot a választás, mert a vezetéki.élküli Wiktorin-
lámpánál id, álisnbbat el sem képzelhetünk. Minden 
lakás díszét képezi, olcsó, praktikus, bárhol elhelyez¬ 
hető. Díjtalan leírást küld Wiktorin és Társa, Budapest, 
VIII., Baros-utcza 1. sz. 

Szerkeszlöi, üzenetek. 
A frisseség galambjai. A nyomorultak karácsonya. 

T,(''ii\i^n v, n újat izekre sem mondhatunk, rájuk is 
áll. n mit i\y, i'lc'ililiickiv mondtunk. 

A kőház meséje. Az elbeszélés nekünk nem elég 
érdek 

Vezeklés. Nagyon jelentéktelen, gemrnitniondó k's 

SAKKJÁTÉK 
2828. számú feladvány Frankenstein L.-töl, Lipcse. 

BOTÉT. 

A'Bi 

A 

hifi 
b o d e l g h 

VILÍO08. 

Világos indul és a harmadik lépésre ma tűt ad. 

KÉPTALÁNY: 

A •Vasárnapi Újság* 47-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése : Lég Joliban kisért bennün¬ 
ket nz. -mit i'li'i-ni tehetetlen. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., V4nne_;ye-u, 11. 

Kiadó-hinatal • Budapest. IV.. Revf>tem-nto7,» *-

VALÓDI SKOÜNKH-GAKN1TUBA. 

HEBMEIJN ESTÉLYI KÖPENY. 

Eredeti modellek Elkáu Gyula s/.ü<-> 
műterméből, Budapest, VII., Károly-
U őr ú t 19. sz. \ ezéy divatlapot küld. StíALSKJN GAKNJTliKA ALASKA BÓKAMHSZEL. 
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A SZŐKE SZÉP ASSZONY 
TÖRTÉNETE. 

szép szőke asszony csoda-wszony hangja: <Jt,t felejteti valamit!» Nem 
mát. Eljöttek mind, hogy mondta meg, hogy mit, mert valószínűleg 

RUIRA MODERN MESÉJE. 

Élt egyszer egy szőke szép asszony. 
Errő! akarok mesét mondani. 

A szőke szép asszony nem lakott kas-
télynan, ahogy ez már mesékben más 
szőke szép asszonyokkal megesik. Nem 
volt bíbor-bársonyruhás herczegnő, pedig 
a me?ék szépséges hősnői azok szoktak lenni 
Igen fiatal volt a szőke szép asszony, bér¬ 
kaszárnyában lakott és boldog volt ha sely¬ 
met vagy zefirt vehetett, méterjét l K-ért. 

Megérkezett a karácsonyest. A fenyő¬ 
erdőket meglátogatta a halál és a szép 
szőke asszony is megülte az ünnepet. Mert 
nagyon szerette az ünnepeket ez az asszony, 
ez a ragyogóan kékszemü szépség. A piczi 
udvari szoba asztalán fenyőfácska állott, 
/old pompájú fenyőfácska, amely odaadta 
fiatal életét, hogy a szép asszonynak örö¬ 
met szerezzen. A gyertyácskák - - olcsó 
jószágok, párja egy fillér - - vigan lobog¬ 
tak és a iácska enyhe zöldje erdőillattal 
töltötte meg a szobát. Hogyne, hiszen örö¬ 
met akart szerezni a szőke szép asszony¬ 
nak, aki az asztalnál ült. Finom vonalú 
Madonnafejét rátámasztotta két hófehér 
kezére. A szemei mereven és álmokat látva 
nézték a lobogó lángokat. Arra gondolt, 
hogy a láng elemészti yyertyácskákat és 
akkor vége minden racryonásnak. Arra gon¬ 
dolt, hogy a^fenyőfákká örökzöldnek Játszó 
tűlevf lei egyszer majd kiszáradnak és lehul¬ 
lanak és mert minden múlandó, egyszer 
majd az ő fiatalsága és szépsége is eltű¬ 
nik, így álmodott nyilt szemekkel. Egy 
mesénél nem szabad csodálni, ha elmon¬ 

dom az álmát. A 
ajándékainak álmát. tl  
megajándékozzák a szőke szép asszonyt, nem is tudta, hogy minek hívják a sarok-

Először jött a lovag (minden mesében bán heverő vérpiros valamit. 
A szegény költő a í'olyo-ón beleütközött 

egy úrba, aki igazári nőm illik bele egy 
mesébe. Talán eltalálták: börzeáner volt 
a derék úr. Lassan odalépett a szőke szép 
asszonyhoz és átnyújtotta ajándékát. Nem 
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el kell a lovagnak jönnie). Tehát megérke¬ 
zett a lovag. Erős pánczélban ragyogott, 
hogy harczoljon szerelmeért. Sok csatában 
harczolt, sokszor nézett a halálba és a szép 
asszony előtt meghajtotta vérrel borított 
kardját, amint ezt a középkori krónikák- igen fogják eltalálni, hogy mit. Egy üveg 
bán megszoktuk. És a szőke szép asszony Diana-sósborszesz volt és egy doboz, amely-
gunyosan, hidegen mosolygott. Még az ben Diana-púder, Diana-szappan és Diana¬ 
arany vitézségi érem, amelyet dijak elenge¬ 
désével adományozott egy fejedelem a ló 
vágnak, sem imponált a szép asszonynak. 

Szánakozóan mosó ygott, amikor a má¬ 
sodik jött. Államférfi volt és éppen minisz¬ 
ter lett. Excellenciás titulusát ráakasztotta 
a kis tára, amelynek ágai annyira meghajol¬ 
tak a súlyos teher alatt, hogy szinte le¬ 
törtek. A szőke szép asszony korall-aj kairól 
gúnyos nevetés szakadt le: «És holnap meg-
obstruálja az ellenzék, azután mehet. Még 
csak tisztességes nyugdijat sem kap. Ez 
mind futó, pillanatnyi ajándéka a sors¬ 
nak - - mondta a szőke szép asszony és 
hangosan kaczagott jól sikerült tréfáján. 

Szerény, vérszegény arczu, reszkető ifjú 

créme volt. 
És szólott a kövér férfi: 

- Szép szőke asszony, szépségednek, 
bájaidnak varázsa elragadó, mint a rózsák, 
de elhervad, akár a rózsák . . . Ez a, csoda¬ 
szer örökké megtartja szépségedet! 

A szép asszony szemei ügy ragyogtak, 
mint a zöld fácskán a gyertyák, amelyek¬ 
nek párja egy fillér volt. Megint nevetett a 
szőke szép asszony, a boldogság, az öröm, 
az elragadtatás hangján és meghajtotta 
finom vonalú Aladonnafejét, hogy a bőkezű 
adakozó megcsókolhassa teher nyakát, 
arnely az illatos csipkék közül vakitóan 
ragyogott ki. 

. . . Ez volt a szőke szép asszony kara-
közeledett felé. Remegő kezeiben egy tálat csonyi álma. És amint a mese mondja, ha 
tartott, ezen vérpiros, forró sziv feküdt, mej; nem halt, ma is él. Pedig igazán meg-
A költő szive. Ezen annyira felbosszanko¬ 
dott a szép asszony, hogy ellökte magától 
a tálat. A sziv leesett és a padlón elgurult 
a szoba egyik sarkába. Most kaczagott a 
szép asszony, nagyon, nagyon mulatságos 
volt a dolog. A szegény költő ott hagyta 
szívét a sarokban és tova lopódzkoclott — 
szivtelenül. így mondják a valóságban is, 
nemcsak a mesében: Ott maradt a szive. 
Nevetve csendült fel mögötte a szép ász-

halt a szőke szép asszony, biztosan tudom. 
És amikor bonczolták, észrevették, hogy 
nincs szive és ennek helyére odatették a 
költő szívét, amely még akkor i» ott feküdt 
a sarokban. De szép és ifjúságtól ragyogó 
volt a szőke asszony még a koporsóban is, 
mert a legdrágább volt neki a Diana¬ 
sósborszesz, ifjúságának a titka és Diana-
púder, Diana-szappan, Diana-créme volt 
varázsos szépségének rejtélye. 

18 mindig azt mondta, hogy szeplők előzésére, valamint 
finom, puha bűr és fehér teint elérésére és megóvására 
nincs jobb szappan, mint a világhírű nSteckenpferdt 
liliomtej-szappan. Védjegye <8teckenpferdi, készíti 
Bergmann & 00. ozég Tetschen a/E. — Kapható min¬ 
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszertár- s minden e 
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 fillér. — Hasonló¬ 
képen csodálatosan beválik a Bergmann-féle «Manera> 
liliomtej-krém fehér ee finom n*: kezek megóvá¬ 
sára, -innék tubusa 70 fillérért mindaaött kapható. 

A világhírű .Gneldy'-pariumok Budapesten kap¬ 
hatók a következő cs. és kir. udvari illatszer-
üzletekben és drogériákban : Mfiller J. !•., IV.' 
Koronaherczeg-utcza 3., Vértessl Sándor, IV., Kris¬ 
tóf-tér 8.. Molnár és Moser, IV.. K»ron;iherczeg-
utcza 11., Lnefif Sándor, IV., Váczi-ulcza 9., Lányi 
Péter f l , IV.. Koronaherczeg-utcza 10., Lux 
• Mihály. IV., Muzenni-körui 5., stb. stb. j 

Deli és Keduessy 
éttermei (Duna part-korzó). 

Van szerencsénk igen tisztelt vendégeink szíves figyflmét 
az njoiinan átalakított éttermeinkre felhívni, melyek 
továbbra is elismert szol.d a' apón fognak vezettetni. 
Szeparék, kisebb és nagyobb báli helyiségek. Huzonknüli 
rendelések, ugy mint eddig, a legpontosabban eszközöltetnek. 
DÉLUTÁN FI VE O'CLOCK TEA. 
D >lután és este 

-zene - zene 
Szives 

D E U E S 

TÁ1RAFŰKED 
T É Ü GYÓGYHELY. 

TÉLÍ SPORT = 
REMEK TÉÜ KLÍMA. 

kBOBPflLYfl.KORCSOLYflPflLYA 
Téliidény: 

DECEMBER- MáRCZIUS 
Prospektust Küld 

GRAND HOTEL 

ki na bora vassal Hygienikus kiállítás HMM;, legmagasabban ki¬ 
tűnt Krősltőszer gyengélkedők, vérszegények 
és labbadozók számara, í'.ivagygwjeszlő, ideg-

erositő és vérjavitó szer. 
Kitűnő tz. 7UOO-nél több orvosi vélemény 

J, Serravallo, Sv.taniío Tneste-Barcola. 
Vásárolható a gyógyszertarakban félliteres üvegekben. 

K 2.60, literes üvegekben K 4.80. 

kiváló bor- és 
lithiumos 

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

Kapható ásványvizkereskedésekben és QPUIII TFQ ÁPOCT Sstnye-Lipóc«i Salvatorforrás-villalat, 
gyógyszertárakban. OOnULI CO MÜUO l Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

JANOS-SZANATÓKITJM. 
Buda legszebb részén, pormentes, ózon-

dús levegőjű helyén, a csendes és előkelő 
Városmajor-utcza végén, a Svábhegy ol¬ 
dalán, erdőtől környezetten, egy gyönyörű 
szanatórium nyílott meg a nyár elején: a 
János-szanatórium, amelyet nagyítás nél¬ 
kül méltán lehet az ascpsis diadalának 
nevezni. 

A modern, a legtökéletesebb, a tény¬ 
kedéseiben biztos orvosi tudománynak nem 
palotája, hanem temploma ez a szanatórium, 

intézménye még nem volt sem az ország¬ 
nak, sem a fővárosnak, a hová a nő, az 
asszony, a feleség nyugodtan bevonulhat, 
ha anyának érzi magát. Itt az orvosi tu¬ 
domány nem üzletszerüleg foglalkozik a 
beteggel, hanem szent és nemes köteles¬ 
séget teljesít, mit az is bizonyít, hogy a 
legpolgáribb árak daczára sem az orvosi 
kezelésért, sem a bába költségekért külön 
dijat nem számítanak. 

Mint emiitettük, a szanatórium első-

A betegnek tetszése szerint külön szo¬ 
bák és egy közös terem állanak rendelkezé¬ 
sére a legpolgáribb árak mellett, melyekbe 
a teljes ellátás, fűtés, világítás, rendes 
ápolás, fürdőszoba-használat, a szülés és 
gyermekágy kezelése, sőt a szülésnél elő¬ 
forduló esetleges műtéti beavatkozás is 
benfoglaltatik. 

Az intézet főorvosa: simaházi Totth 
Gedeon ár., elsőrangú nőgyógyász, aki éve¬ 
ken át az Új Szent-János kórház szülé-

Részlet a János-szanatóriumból. — Ebédlő. Részlet a János-szanatóriumból. — Fogadó. 

mely díszére válik a magyar gyógyászat 
fejlődésének. 

Az intézet egy mosolygós, gyönyörű 
fehér palota, mely a maga világosságával, 
tisztaságával, hatalmas méreteivel, prakti¬ 
kus gyógyászati berendezésével bizodalmat 
önt a betegbe, leikébe reményt és derűt 
csepegtet. 

És ezt növeli a külső és belső kör¬ 
nyezet. A külső környezet: a remek 
kert, az ózondus hegyi levegő, a szép ki¬ 
látás; a belső környezet: a kitűnő orvosi 
ápolás, a remek szoba, az egészséges és 
jó élelmezés, a mintaszerű kiszolgálás és 
végül a komoly kötelességtudás, mely a 
szanatórium orvosi és adminisztratív veze¬ 
tőségét egyaránt a legteljesebb mértékben 
áthatja. 

Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy ilyen 

sorban szülőnők és nőbetegek befogadására 
épült, de felvétetnek ezen kívül sebész¬ 
betegek is. Ennek megfelelően van három 
műtőterme, két szülőszobája, tökéletes orvos¬ 
vegyi laboratóriuma, melyet Dr. Bélák 
Sándor r. egyetemi tanársegéd és Rönt¬ 
gen intézete, melyet Dr. Dax Albert 
vezet. 

Érdekes a szanatórium építkezése. Csend 
és nyugalom honol a falak között. Mert 
az épület utczai részén -folyosó húzódik 
végig, mely minden esetleges zajt felfogf 

világos, levegős, barátságos szobáinak ab¬ 
lakai pedig a svábhegyi oldalra nyílnak 
És noha távol van a főváros porától, za¬ 
jától és fertőzött levegőjétől, mégis a budai 
hegyekbe vivő villamos vasutak meg¬ 
állójától rövid 5 perez alatt megköze¬ 
líthető. 

szeti osztályán működött Bácker József dr. 
egyetemi magántanár főorvos mellett. 

Elmondhatjuk tehát, hogy ez az inté¬ 
zet hézagpótló. Mert a nagy világváros 
jellegével bíró Budapest fővárosnak eddig 
nem volt egyetlen egy előkelőbb intéz¬ 
ménye, mely szülőnők és más nőbete¬ 
gek befogadására teljesen alkalmas lett 
volna. 

E czélból épült a <tJános-szanatórium», 
mely e hivatásnak nemcsak megfelel, ha¬ 
nem míg egyrészt az asepsis legfénye-

• 

sebb diadalát jelenti, másrészt a hygiene 
minden eszközével a legtökéletesebben ügy 
el van látva, hogy minden beteg nő gyó¬ 
gyulást vagy enyhülést talál és minden 
anya élete veszélyeztetése nélkül adhat szive¬ 
magzatának életet. 

Szilágyi Miklós. 
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m 
TÁTRALO/V\NICZ 

TÉUSPOJIT 
SZEZCW 
december i$-től 
február 28-ig. 

Jl legszebb bob-, rődli-
és ski-pálya új felvonó¬ 
val, posta, lávirda, tele¬ 
fon, vasul- és villamos¬ 
állomás. Összeköttetés 
mindenfelé. Prospektus. 

OMEGA 
5.-KORONÁTÓL FELJEBB 

LECHNER JÓZSEF 
BUDAPEST IV.VÁCZI UTCA 8 

DIVATOS KARKÓTÖÓRÁK 
AJÁNDÉKNAK ALKALMAS 

FALI-BRONZ és MÁRVÁNY OISZÓRÁK 
KÉRJEN ÁRJEGYZÉKET 

(MINfl CZÜ5T 
k ^ ^ B > evőkészletek, kávé-, tea- és 

mokka, továbbá likőr-, söx-
és borkészletek, szlvartfar-
nitnrák sth nngy választékban 
Megrendelhelök legolcsóhhan. 
ug>' készpénzért mint 20 havi 

részletfizetésre 

•lak és Társa rt, 
nf I-ODAK : V., Bálvány-u. 18. 
ü l , ÜZLET: VI., Andrássy-ut 1. 

Legújabb kimerítő nagy ké¬ 
pes árjegyzék ingyen és bér¬ 
mentve. Kívánatra a posta- l 
költség viselése ellenében 
magtekintésre is szállítunk. 

legszebb 
KARÁCSONYI flJANDEKi 

betegápolás! (ihkek 
raktára. 

Haskötők, íérvkötők művég¬ 
tagok, gürcsérharisnyák, Vil-
lanygépek és egyéb egészség¬ 

ügyi cikkek 1S410 

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

künket kívánatra ingyen és bérmentve küldjük. 

TELI -SPORT. 

SVÉD szán erjneknck Ka 5 •-' 

a tiirncups^íioHONCZK COLUMBVS tiorcsoNafe cs„flcHiLUES" bofeavK ööfó föratetápa.= Noqv ralztor . mátvyozl?aló sporistanteófebot. 
Kötött mcreg spurt bcztyüte, riu-JK-uurfe , á 

. latxaciegítők stb. iia ROHONCZK „COLUMBU5 Korcsola.paoa 
ROHONCXK..flCHILLES"Ui)Uas2ÍJ 

l'.st'ítj) Kűrcsolya .«LK - -. 

KÖNYÜ SflR »» HÓC3lPOKí>. 
dummi csitináJt.HfíLiNn csizma por.vs.-U. 20 
-- i-l Cft A d S T . IV.TO 

Ó. VAC2I UTCZA SZAft 

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

Egy ritka alkalmi 
vétel folyh'm ab-
bnn a kellemes 
helyzetben va¬ 
gyok, liogy 2 m. 
hosszú és. 130 
cm. izéiesiiehéz 
flnnHI takaró¬ 
kat drb—önként 
2 korona 30 fillér 

árban szetkuldjek. Az ismert linóm különleges 

Sahara-takaró drb.-ként K3.5O. 
Egész különleges szenzáció 

Az én 2 kg. súlyú, 140 cm. széles, 200 cm. hosszú 

ÉSZAKISARK-TAKARÓIM 
ára darabonként csak K 5-80. 

Égj ultnl njánlom príma Smyrna-utánzat-Salon-
s/.tinyegeimct 

140 cm. s/éles, 'Jfíu "cm. hosszú korona 8.— 
1UO . . 250 i • . 1 1 . -
200 . i 300 • « ., 15.— 
?50 « • 3öO • • i 26.— 
Agyelö, hasonló anyagból drb.-onként 2 kor. 

Ár és minőség konkurenczia nélkül. Szétküldés utánvéttel. 
Nem tetszés esetén becserélem," vagy a pcnzl visszaküldöm. 

ÁRÚSZÉTKÜLDÉSI HÁZ GUSTAV STEBN 
vöm Handels- D. Prodnktivgesellschaft GÖDING No VL 

Illusztrált katalógus ingyen és bérmentve. 
10 K.-ál vételnél l eiegani olgarettt tárói* ingyen. 

Japánt újdonság! 
Hatása csodás! 

i^y ® r^ 

Pouder ára K i.~ 
ára K j.<o 

Pár nap alatt ró-

Modern nők csak NEPPOW fsás' fde,,arcza 

Mindenhol be- lesz e kiváló sze¬ 
szerezhető. : : poudert és eremet használnak! rek használatától. 
NEPPON KOZMETIKAI R.-T. BUDAPEST 7. 

leum -világítótestekbena le^Bzerübb 

MAGYAR FÉM ÉS LAMPA-
ARUGYAR RESZV.-TARS, 

(R'J 

légszesz-, villamos- és petró-
a legegyszerűbb kivi-

j téltől a legpazarabbig, 

királyolaj 
biztonsági petróleum. 

FÉM-DISZMŰTÁRGYAK. 
Raktárak 

Budapesten: 

II., Szilágyi Dezső-tér 3. 
V., Erzsébet-tér 16. 
VII., Erzsébet-körűt 19. 
VIII., Üllői-ut 2. szám, 

(a Kálvin-tér sarkán.; 

KOLOZSVÁR: Mátyás király-tér. 
DEBRECZEN; Piacz-utcza. 
POZSONY: Lőrinczkapu-utcza. 

MAR GIT 
*LmJL gyógyforrás — (Beregmegye.) 
a gyomor, belek, lingyhólyag e különösen a 
légiöiiervek hurutos bántalmainál igen jó há¬ 
t á n még akkor is, ha vérmesek esete forog fenn. 
Megrendelhető: EDESKUTT L.-nál Budapesten 

és a forrás kezelőségénél Munkácson. 

bfirbutoripar 
Bflrtator 
szakműhelyek 
KENDI ANTAL 
Budapest, IV. kér. Séminél wes-u. 7. sz. 

Angol bőrbutor, Ebédlő-
székek, irodai karos¬ 
székek szakszerű gyár¬ 
tása. Külön osztály 
használt börbutor mo¬ 
dernizálására, felfrissí¬ 
tésére és festésére. 
Székátalakitósok. 

Nagy választék 
bel- és külföldi 

oapirkárpilokból 
Minius Jakab 

tapéta raktáraiban 

Budapest, Rákóczi-üt 6. 
a Bazár-udvarban. 

2.80 koronától kezdve 
kg-.-klnt. Leg-elökelőbb 

beszerzési forrás: 
Magyar Kereskedelmi 
Vállalat, Miskolcz 2. 
Képes árjegryzék Ing-yen 

és bérmentve. 

ROZSNYAY PEPSIN BORA, 
Kellemes izü, kiváló jó hatású szer 

étvágytalanság, ren¬ 
detlen emésztés és 
gyomorgyengeség ellen. 

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

Kapható: 

minden gyógytárban 
valamint 

Rozsnyay Mátyás 
ARAD, Szabadság-tér. 

HIRSCH és FRANK 
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 

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

téglagyári gépek. 
QT ART : falitegla Ás onerépujtókat, téglagyártó é« agragmegm 

gépeket legújabb él legjobban bevált icerkexetekben. 
kálo 

Elvállalja anyagvit,. 
gálatok kivitelét e. 

teljes 
téglagyári telepek 

létesítését. 
Tervek • • kőmégrr«t«»«k 

dytalamil. 
ELSŐRANGÚ 
=== RETEREK CZIAK. 
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,/ A fa«ÍÉM^^ átópiMö If̂ sóbb 
K%MfepÖ^ ^WviHITELj 

£*! 

A tű 
nélküljátszó 

Pafhé-lemezek 
előnye általánosan 

elismert. 
A szafírtű nem koptatja 

a lemezeket, ennek alapján 
használhatóságuk korlátlan. 

Pathé-lemezek a legnagyobb művészek 
— Caruso . Slezák stb. - felvételeit 

Foglaljak magukban. 

JEAIV \ K l % II.LE. részletosztály, Butlapest VI., Alidra*** -lít 
TÍOjfolt 
llSZlcil 

l Hosszas i*s knltsíges kísérletezés után vi^rP a jíivn Pathífonját nyújtom. Túl vapyunk már azon időn, midőn egy némileg jó készülékért arúnylalanitl napy ári kellett 
• fizetni Törekvésem volt, hogy oly Pathéfont (lülcsérnélkülit) találjak, mely tökéletes felszereléssel ellátva, a konkuppencia részéről négyszeresen söl ötszörösen drir 

eabb.-ui nyújtott gépekkel ne csak konkurrálbasson, hanem azokat felül is múlja- Hiszem, hogy ezt el 19 értem és csupán azt kérem, hopy alkalom adassék ennek bizonyítására is. Fenti kitűnő" 
Pathe-Pannonia ffépeme: 20 darabot tartalmazó 10-29 em.-es kétoldalú lemezzel együtt a hihetctlimill olcsó K 120.— áron nyújtom, bavi 4.— koronájával Annyira meg vagyok róla 
győződve, miszerint szállllmányom minden tekintetben ki fog elégíteni, hogy keszsésgel kilklom azt B napi próbára. Ajánlom, hogy csakis speciálisan a számomra előállított Pathéfont vásárolni 

szíveskedjék, mert csupán ilyen készülék fog mindenképen megfelelni. Garantálok azért, bogy készülékem minden egyes alkatrésze a Patbé gyárból való. 

wmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimi s z * i v « n y : iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii| \ készülék leírása: 
= N«T :..«„....„ . „„. Kiéikor 

= Igen finom politirozott mahagóni szekrény, rezo-
g v*™; - Fojiaikozás: = nánc-készülékkel ellátva, 38 cm széles,' 19 cm 

_ Fizetés _ Í magas, precíziós rugószerkezet, akusztikai hang¬ 
kar és az 

Utca: ._„ 

Kérem ezen szelvény kitöltései és a K 4.— 
első részlettel való beküldését. 

Csomagolás ingyen! 
10% engedmény készpénzfizetésnél. 

.Mind.n I.vélre k«sz*«>8cl éj Incycn adok 

Ulolíó posta:. 

.ir.iM«.wi. .1 , 
inliidenkinek vrn 

_ _ _ _ t Szállítási idfí 15 nap. Nem fogok szállítást o'y esetben esxköEdlni, ha a rendeléssel az clsn részlet S 
birtokomba nem érkezik. Amennyiben a készUIck és a lemezek meg nem felelnének, úgy a küldemény = 
8 napon belül frai co címemre visazakuldheto. mely esetben a teljesített éteri részletfizetést visszaszármaz- S 

Jean Neaville, részletosztály, Budapest TI., Andrássy-út 33.8- | 

eredeti Pathé-koncert-alBininiuin-hangdoboz. 
Jótállók azért, hogy a gép és lemezek a 

fenti leírásnak tökéletesen megfelelnek. 

Legideálisabb világítási eszköz a vezeték nélküli Wiktorin-lámpa. Leírást díjtalanul küld Wiktorin és Társa, Budapest, VIII., Baross-utcza J. 

ORSZÁGOS 

HANGiíGYKÖUSdNZÍ.míz. 
(Rózsavölgyi és Társa-féle 

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

hetenkint 8 k o t t a . *» hetenkint 6 k o t t a . 
Minden újdonság azonnal kapható ! 

Házhoz is szállítjuk! Kölcsönöz vidékre is 
Tessék tájékoztatót kérni I 

Sárga János 
császár és királyi udvari szállító 

éks«eré»« él mnötvös 

Az ország 
legelőnyösebb 

ékszer, óra, ezüstnem ü 
és iparművészeti tárgyak 

beszerzési forrása. 
Készpénzes angol rendsz. 

részletfizetésre is. 
Budapest, 1Y., Kigyó-tér 5. és vidékre választékot küi 
Kolozsvár, Mátyás tórály-tér 13. Árjegyzék ingyen. 

Legdivatosabb 
kftrperecz órával. 

karátos arany 90 K. 

AkflnyYpiacszenzációja! 
Két hét alatt 200,000 

A példány fogyott el M 

HÁZTARTÁS 

KÖNYVTÁRA. 
Kipróbált Szerkeszti: 
receptek. KÍFtliy Elílflé 
1. Hús- és böjti levesek 
2. Levesbe való tészták és mel¬ 

lékételek 
3. Különféle előételek 
4. Tojás-ételek [ételek 
5. Marha, borja- c's scrtAshna 
6. Szárnyasok, szárnyas vadak 
7. Nyúl-,őz-és egyéb vadhúsok 
8. Halak elkészít 'ae 
9. KUlSníéle főzelékek 

10. Győrött és kifótt tészták 
11. Élesztős tészták ét r.'-tes 
12. Torták könyve [félék 
13. Sós és édes mártások 
II. EdesBégek és cukorkák 
15 Apró sütemények 
16. Különféle italok 
17. Jóízű kenyérsütés [mek 
18. Fagylaltok, kocsonyák, kré 
19. Gyümölcs befőzéH 
20. Z.ilrtség.uborka stb. eltartása 
Egy-egy kötet ára csak 20 fill. 
Megrendelésnél elegendő a szá¬ 
mok közlése. Egy és kötetek meg¬ 
rendelésénél ^fillér portóra kül¬ 
dendő. Hlnd a iO köt. bérm.íK. 
Szétküldés csakis a péns olö 

leges beküldése ellenében. 
"HÁZTARTÁS., kiadóhivatala, 
Budapest, Eötvös-utca 36. sz. 

Czélszerű 

ja. RIÓIKUL 
rendkívül leszállí¬ 
tott árban csak, 
deczember 24 - ig 
kizárólag jobb minőségű árú 

P A P E K J Ó Z S E F °8 ésiir DdT 

böröndös és finom bőrárú-gyártó, Bpest, Bákóczi-út 11 

épies tiimzések 
blúzokon, gyermekruhá¬ 

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

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

AZ ÖSSZES GÉPEK ÉS FORMÁK 
CEMENTÁRUK ELŐÁLLÍTÁSÁRA 

cementfalazótégla-gyártó gépek, cementfedő-
oserép-gyártó gépek, betonürtömb-gyártó | 
gépek. — Formák csatornázási-, vizveze-
ték- és alagcsövek, betoncölöpök, lépcső¬ 
fokok, határkövek stb. gyártására. — K6-
zúzók, hengerművek, betonkeverők, 

padlólapsajtólók. 

Dr. GÁSPÁRT & Comp. GÉPGYÁRA 
M ARKR ANSTADT Leipzig mellett 
A Kérjük gyárunkat meglátogatni. A 

228. számú biosüra ingyen. 

Kocsiárucsarnok 
Budapest, IX., Koztelek-uicza 4. 

4 monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék Ingyen. 

LIKOR.RUM 
kitűnő minőségben, minden sziik-
ismcret nélkül házilag készíthető a 

Réttiy-féle kivonatokkal, 
Részletes késxilési utasítást és ár-
jegy/éket kívánatra hérmeiitve külil 

Réthy Béla *£&, Békéscsaba. 

l 

Fényképnagyitást 
meglepően szép Tf tt-fiO -tél igen diazea 
kiviéiben •*»• ' ' ^ ^ Passepartout-

val együtt készít bármilyen kép után a 

HUNGÁRIA 
fényképészeti és festészeti társaság Buda¬ 
pest, IV/v. kér., Károly-körnt 24. szám. 

Olajfestmények. Aquarellek. 

ANYÁK FIGYELMÉBE!! 
Gyermekek elismert, legkiválóbb tápszere a 

Phosphatine Faliéres, 
Igen kellemes izü, könnyen emésíttiető, a foglalt 
megkönnyíti és biztosítja a csontrendszer fejlődélét. 

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

Zol tán Béla sze$rya 
Bpest, Y., Szabadság-tér (Nagy Korona-u. sarok.) 

Használata előtt Kérdezze meg orvosát, 
ajánlja-e köhögés, rekediség, éjjeli inadás, nehéz légies, meghűlés, a légzőszervek megbetegedésénél 
e bajok meggát lására >^p» l D CT f > l M > T ' O K a p h a t ó mindenüt t , 
v. e lmulasztására a J U D J . U l x . l l l l J f Egy üveg ára 2 kor. 50 fill. 
Nagy üveg ára 5 K Postán legkevesebb 3 üveg rendelhető utánvéttel az egyediili főraktárból. 

Díana-gyógysz. Budapest, Károly-Körut 5. 

•AfiVARHON a S O , LE6MAGYOBB ÉS LE6JOBB HÍRNEVŰ OBAUZLETE. 

»o>-

ORAK,EKSZEÍ\EK lO-évnórállással 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

Képet árlegyiéh fcéraertve. l»vlti>oh pont ős «B e»?k»?^t«tnck.^ 

J P ^ 

R kimagaslów 
aUtári5eg^an 

in3S?ff.u-a B -F» 
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leányul! is ápolhatják kezeiket, arczu-
kat és bőrüket valódi Diana¬ 
krém, Diana-szappan és Diana-
púderrel, amióta az 

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

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

Csak 

1. A ki a test bármely részén 
viszketegségben szenved. 

2. A ki a test bármely részén 
börbántalomban szenved. 

3. A ki a test bármely részén 
kipállásban szenved. 

4. A ki a test bármely részén 
izzad. 

5. A ki az arczán, kezén, 
lábán, fején bőrbántalom-
ból kifolyólag viszketés¬ 
ben szenved. 

6. A ki arczán, kezén, lábán, 
fején viszketésből kifolyó¬ 
lag b ö r b á n t a l o m b a n 
szenved. 

7. A kinek izzad a hónalja. 
8. A kinek izzad a lába. 
Orvosok rendelik kitűnő ered¬ 

ménynyel. 

íJil 
u7«i»i n r 

l RiíLúJ La. 

DIAHAT 

A kik börv iszketegségben 
fcavaszszal-őszazel Erényi - fé le 

fogadjon el. 

ICHTIOL-SALICJL-f 
használjanak. 

Kiről a kenőcsről el van ismerve, hogy mint 
egvedüli különlegességi szer a saját nemében, 
tökéletesen megszünteti néhány heti 
has/nálat után még a legmakacsabb 
börviszketegséget is az egész testén 
és s o h a t ö b b é vissza nem tér. Mindenki, 
aki bőrviszketegségben szenved, rendeljen Eré¬ 
nyi-féle Ichtiol-Salicilt. Jíövid hasz¬ 
nálat után meg fog győződni róla, hogy ennél 
jobb szer betegsége ellen nem létezik. A v a l ó d i 
I c h t i o l S a l i c i l már néhányszor! bedörzsölés 
után teljesen megszüntet b ö r r e p e d é s t , 
börhámlást, kipállást, test- és 
lábizzadást. Szagtalan és ártal¬ 
m a t l a n szer lévén, a test bármely részén, 
SÖt a z arCZOn ÍS használható. 

Kellemesen husit, fájdalmat csillapít, legré¬ 
gibb sebeket is szárit. 

A hol az összes létező szerek eddig nem 
használtak, ott az Erényi-féle Ichtíol-Salicillal 
biztos az eredmény: feldörzsölésnél, viszketeg-
ségnél. bőrbántalniaknál. 

Még 25—30 éves bőrbántalmakat és viszkető 
sebeket is megszüntet. 

Bármitől származó seb vagy kisebesedés és 
feldörzsölés beszáritható és tiiz'essége rögtön csil¬ 
lapítható. Minden kiütés S nap alatt elmúlik, 
iwiwiienynyire torzítja az arczot, kezet vagy a 

bármely részét. 

Az eredeti Erényi Ichtiol-
S a l i c i l > 3 koronás dobozokban csak 
a kizárólagos készítőnél kapható: 

ERÉNYI BÉLA 
DIANA- gyógyszertára, 

Budapest, Károly-körút 5. 
(Postai megrendelések u-ánvétel 
mellett még aznap szállíttatnak.) 

Több mint egy millió köszönőlevél 
érkezett a világ minden részéből. 

Ismeri 
N 

MAR 

Diana 
grandiózus hatását ? 

Minden egészséges 
és 

minden beteg 
igazolhatja, hogy az elkép¬ 
zelhető legjobbsikercsakis 

Diana 
használata által érhető el. 

Hz egész országban mindenütt kapható. 

ERÉNYI BÉLA 
gyógyszerész 

Budapest, Károly-körút 5. 

Postán legkevesebb 6 üveg 
szállítható utánvét mellett. 

Minden üvegnek plombálva kell lenni. 

Egy üveg Egy nagy üveg Egy legn. üveg 
DIANA- DIANA- DIANA-

eósborszesz só&borszesz sósborszesz 

44 I.2O 2.5O 
fillér. korona. korona. 

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

OITSY PÁL. BUDAPEST, DECZEMBER 29, 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vánnegye-ntcza 11. 
Kiadóhivatal : IV. Egyetem-utoza 4. 

Egyes 
ara 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
teltételek: 

! Egészéire _ _ 
Félévre _ _ _ 
Negyedévre _ _ 

SO korona. 
1O korona. 

6 korona. 

A •Világkrónikái- val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 

Külföldi előfizetésekhez a pontátlag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

B O L D O G Ú J É V E T . — Balogh Rudolf fölvétele. 

Franklin-Társulat nyomdája. Budapest. IV.". Egj-atern-utaza 4. f?áro 




