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HACKER-féle

TÖRLEY
ALISMRN

evőeszközök, teljes készletek, gyertya¬
tartók, szivargarnitarák, jardiniérek,
kávé-, tea-, mokka- és Ukörkészletek
stb. dns választékban

Kényelmes havi lefizetésre

A M A R O I T - C R E M E t főrango tölgyek kedvencz
szépítő szín, u égisz világon el van terjedőé.
Piritlan hatása szerencsés összeállításában rejlik, a bőr
izonnal [elveszi és kiváló hatása már pár i r t lefolyása alatt
észlelhető.
Mivel a M A R G I T - C R E M E T utánozzák és hamisít¬
ják, tessék eredeti tédjegygyel lezárt dobozt elfogadni, mert csak
ilyen készitménvért Tállal a készítő mindennemű felelősséget.
A M A R G I T - C R E M E ártalmatlan, zsirtalan, vegyiszta készítmény, a mely a külföldön általános feltűnést keltek
A r a l K. Marg-it-siappan 7O 011. M a r g i t - p o n d ' r l '20.
G y á r t j a F ö l d e i K e l e m e n laboratóriuma A r a d o n .
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogna-Szletben.

AUFBECHT és GOLDSCHMIED atéda

ELEK
Büdapesí, IV., Kdroíy-hörnf 10.
Képei kinaeiflstárjegyiék kívánatra infyei

A budai Szl.-Lükácsíiirdő
• Jsasrjszállodájában* és <ThermaliBzállodájában szoba teljes ellátással na¬
ponként 10 koronától feljebb. Minden
szoba kilátással a Danára. Kénes iszap¬
fürdők és iszapborogatások. Fürdőismertetést díjmentesen küld
:: :: :: :: ::

:: Szt.-Lukácsfürdö részvénytárs.

KOCSIÁRUCSARNOK

Ezredéves országos

Ezredéves őrs ágos

kiálitás díszoklevél

kiállítás díszoklevél

MAGYAR FÉM- ÉS LÁMPAÁRÜ::GYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG::
——

Budapest-Kőbánya.

Pelroleum-lámpák
legegyszerűbbtől a legpazarabbig.

Légszesz- és villamos
:::
csillárok,
:::

Fém- és díszmőíánjyak,

A monarchia legnagyobb kocsiraklára. * Árjegyzék ingyen.

•S?

utolérhetetlenek minőség és teljesítőképesség tekin¬
tetében ! Legolcsóbb arak. Katalógus Ingyen és
bérmentve.
Képviselők karestetnek.

Többszörösen kitüntetve,
1869-ben a magyar or¬
vosok és lermészelviis
gálók fiumei vándorgyö
lésén 40 arany pályadii
jal jutalmazva

TITANIA-MÜVEK, WELS 9 Ob.-Oest.
Magyarországi vexerképviselö: Takács Oszkár, Budapest,
::
VI., Nagymezö-mcza 49. izám.
::

Láz ellen!
Nem keserű t
Legjobb szer Űz, váltó
Iái, malária ellen, kóló
nősen gyermekeknek, *
kik keserű chininl be¬
venni nem képesek

RATIONAJLIS

Cementpadlólapok
gyártására szállítunk modern

hyd raulik us és konyokemeltyflpréseket kéz- és gőzerőhajtásra,
továbbá az összes segédgépeket, a. m.
keverés, csiszolás, élesítés, zúzás,
osztályozás stb.-re. Saját munka¬
képes szerkezetek. Különlegességi

PT;.QfSP£RY & Co.
gyógygseretán
Arad. Szabadság-tér.

M8. asámo árjegyzék ingyen !

POSTATAKAREK-PÉNZTÁK -.
/*AGYAR-CHEOUE-SZÁ/*LA

.

OSZTRÁK CHEOUE S2Áni.A 8<t7956.

SÜRGÖMY-czl/v\: „CARTONAGE"
•TELEFOM: <M-48-

51, SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda: IV. Reáltanoda-utcza 5.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-ntcza 4.

Raktárak:
Budapesten: II., Szilágy Dezső¬
tér 3., V., Gizella-tér 1., VI., Teréz-körút és Király-utcza sarkán,
VIII., Üllői-út 2, Kálvin-tér sar¬
kán, X., Jászberényi út. Pozsony:
Lőrinczkapu-u. Kolozsvár: Má¬
tyás király-tér 3. sz. Debreczen:
Simonfl'y-titcza.
:: ::

PAPEK JÓZSEF
CB. és kir. udvari szállító

bőröndós és finom bőr¬
áru készítő' kirakatait

Budapest, Vffl., Bákócai-út 15.
DHArillamosság a nagyothallftkszolgálatában.
A nasyotballás a villamos MIKRO
I'HON" AKUSTIK készülék hasi
nálata által azonnal megszűnik.
Ezen korszakalkotó villamos halló
készülék a mikrophon és telephon
alapelvein van szerkesztve és >
most már minden knlti> -államban
* legjobb sikerrel alkalmazuiik.
A készülék * mikrophon segélyé¬
vel felfogja és gyűjti a hangokat
és a telephon íital megerősítve
természetes módon vezeti azokat
a fölhöz. A készülék nagyon kénynven kezelhető és kényefnese* »iselh'ti a mellénvzsebnen is. Egy
teljesen fölszerelt Akustik készület
ára elegáns tokban 3 Voltos, na¬
gyon tartós elemmel
K 60.—
Képes árjegyzéket kívánatra küld:
ti készülékek gyára,
Bpest, Koronah«roseB-«te~ 17.

HOITSY PÁL.
Egyes szám
ára 40 fillér.

ZELENKA PÁL.

alegjobbbiztonságipetroknm

Mielfitt divatos női kézitáskát vásárolna, kére
tekintse meg

Gyorsgőzmosógépek, rnbamángorlók, facsarok

SZBRKESZTŐ

:: Valódi király-olaj ::

Hölgyek figyelmébe

BUDAPEST, VIL, RAKÓCZI-ŰT 72.

Valódi. H46C
ha minden egyes piros
csomagolópapíron
Rozsnyay Mátyás
névaláírása olvas¬
ható. 11166

GASIhO-RÉSERVÉ

1839—1910.

A

MAGVAK EVANGÉLIKUSOK egyházi főemberei

között nem volt egy sem, a ki az utolsó
tizenöt-húsz év alatt annyit szerepelt
volna s oly nyomatékkal a közvélemény nyil¬
vánossága előtt, mint a tiszai egyházkerület
most elhunyt nagyérdemű püspöke, Zelenka
Pál. Nyúlánk, magas, paposán elegáns alakja
feltűnt mindenütt, a hol megjelent, előkelő,
finom modora megnyert mindenkit, a kivel
érintkezésbe jutott, egyetemes nagy művelt¬
sége, politikai tapasztalata és tapintata a köz¬
élet minden helyzetében meg¬
találtatta vele azt a módot és
mértéket, a melylyel a közélet¬
ben fel kellett lépnie. Ezért a
mikor az evangélikus egyházat
nevezetes alkalmakkor reprezen¬
tálni kellett, őt választották ki
a legtöbb esetben a hívei.
Egyéniségének ereje és értéke
azonban nem merült ki a reprezentálásban. Bár tudományos
képzettsége is kiváló, egész va¬
lójában a gyakorlat embere volt,
jeles adminisztratív tehetség, ve¬
zetésre termett férfiú. Mint a
miskolczi eklézsia lelkésze s
mint húsz éven át püspök, egy¬
aránt jelentékeny egyház-szer¬
vező és vezető munkát végzett.
A miskolczi egyház anyagi vi¬
szonyait rendezte és virágzásra
juttatta harminczhat évi lelkészkedése alatt, belső életét is
kifejlesztette, iskoláit, jótékony¬
sági intézményeit gyarapította,
úgy hogy ma a miskolczi egy¬
ház a legjobban szervezett egy¬
házak közé tartozik. 1878-ban
árvíz pusztított Miskolczon, ak¬
kor rendkívüli buzgalmat fej¬
tett ki az árvíz-károffultak ér¬
dekében. Innen érthető az a
nagy tekintély, melyre már
aránylag fiatal korában jutott.
Alig volt több harmincz éves¬
nél, mikor 1869-ben főesperessé
választották; ugyanekkor egy¬

BUDAPEST, DECZEMBER 18.

A íVilágkronikát-val
évre _ _ 2O korona.
Előfizetési (Egész
Félévre _ _ _ 1O korona. negyedévenként 1 koronával
teltételek : Negyedévre _ _ 6 korona.
több.

házkerületi főjegyzőnek is meg akarták válasz¬
tani, de ő maga még fiatalnak tartotta magát
erre az állásra s csak öt évvel később fogadta
el, Eészt vett ez idő óta egyházkerületének
minden fontosabb dolgában, meg az egyete¬
mes egyház főbb dolgaiban i s ; az egyetemes
gyámintézetnek pedig lelke, évtizedek óta ve¬
zető szelleme volt s ő is képviselte külföldön,
a Gusztáv Adolf-egylet főgyűlésein.
Püspök-jelölt volt már régebben s mikor
Czékus püspök halála után 1890-ben a tiszai
kerület püspöki széke megüresedett, igazán a
közbizalom emelte a püspöki székbe. Ezzel
csak feltűnőbb letF a szereplése, - - egyebek¬
ben addigi munkáját folytatta fokozottabb ará-

uyokban. Rövid idő múlva bejutott, mint a
két, hivatalában legidősebb evangélikus püspök
egyike a főrendiházba, a hol állásához méltó
módon szerepelt, nem keresve a feltűnést, de
híven képviselve egyháza álláspontját minden
fontosabb kérdésben.
Nagy feltűnést keltett 1895-ben az a lépése,
hogy lemondott püspöki állásáról. 0 ezt az
állásfoglalást az akkor életbelépett zsinati tör¬
vényekből folyónak tartotta, melyek a püspöki
hattáskört átalakították, s bár az egyház köz¬
véleménye nem osztozott benne, ragaszkodott
meggyőződéséhez. Lemondása különben nem
jelentett változást, mert újra megválasztották
általános lelkesedéssel. Főrendiházi jogosultsá¬
gát azonban egy időre elvesz¬
tette.
Nagy kitüntetés érte 1898-ban,
mikor a német császár meg¬
hívta útitársának a jeruzsálemi
új evangélikus templom felszen¬
telésére tett útjára. E hosszú
utazás alatt közeli személyes
érintkezésbe jutott a császárral
s az őt környező világi és egy¬
házi méltóságokkal s méltó mó¬
don képviselte itt is a magyar
evangélikus egyházat. Egy izben istentiszteletet is tartott a
hajón s német nyelven prédi¬
kált a császár előtt. Kevesen
jutottak magyarok II. Vilmos
császárral oly közeli összeköt¬
tetésbe, mint ez utazáson 'ő.

•ük füli-élele.
ZELENKA PÁL

Külföldi előfizetéaekheí a pontátlag meg¬
határozott viteldíj la csatolandó.

Hivatalából kifolyóból gyak¬
ran megfoidult Budapesten s
politikai és társadalmi körökhen egyaránt sok rokonszenvet
keltett maga iránt. Mindenütt
megállta helyét, a hová állítot¬
ták s minden új szerepkörében
gyarapította érdemeit egyháza
felvirágoztatása körüL
Az utóbbi években észreve¬
hetően megcsappant a munka¬
ereje ; betegség kezdte emész¬
teni, a melynek most áldozatul
esett. Az erőteljes, alig hetven¬
egy éves férfiú szemlátomást
hanyatlott le s a halál csak még
nagyobb szenvedésektől váltotta
meg. .
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Nem sóhajtott, csak lemondóan intett, mint vevő hang s olyan jól érezte magát, mintha
HÍVOGAT AZ ŐSZI TENGER a ki tudja, hogy egyszer így is, úgy is meg kell hosszú távollét után hazaért volna.
* — Bizony azt jó lesz, ha elfelejti, — foly¬
halni s nincs kedve szomorkodni rajta.
— Antwerpeni emlék. Az asszonyka valami csipkét horgolt s köz¬ tatta az évődést, — úgyis tudom, sok újabbra
November-est. A csontjaim sajognak
ben a maga rakétaszerű apró ötleteit eregette. adok okot.
— Szépen kezdi. S milyen önhitt, azt hiszi,
Barnán nyújtóznak künn az őszi fák
Az ura kaczagott. Néha erőteljesen, frissen,
néha szinte megszokásképen. Egy-egy ilyen hogy azután is tudnék bosszankodni miatta,
Szemben ázott háztetőn a kémény
mikor már ismerem.
satnya kaczagás után rákiáltott az asszony :
Füstöl mint a barna flamand fapipák.
A pap hallgatva ült le, de tetszett neki a
- Hangosabban !
felesége modora. Az asszony hangjában volt
Persze
erre
hangos
lett
a
derültség.
Öt év ködén, s a háztetőkön által
Azután az ember megint csak elszórakozoít valami tájos semmibevevés, a mely úgy hatott,
Az őszi tenger fodros háta ring
s újra azt a lagymatag kaczagást hallatta, a mi mint a levegő, a nyári szellő. Legyezett, hűsí¬
S a nyájas ódon flamand kis hotelben
tett, izgatott, s jó volt.
a feleségét úgy kihozta a sodrából.
Ott ülök én az ablaknál megint.
Ábris is leült, s az asszonyka a férje felé
- Mi baja magának ? Olyan lusta, mint egy
húzódva, vidáman csevegett vele, alig nézve rá
disznó. Majd mindjárt felpiszkálom.
Avas bordáju, vén hajók dudáinak,
egy-egy pillanatra. Mintha nem is lett volna
A férj felnevetett.
A parton sok száz víg hajós pipál, - Lomha, - - piszkálódott tovább az asz- kiváncsi rá, mintha annyira ismerné már, hogy
A folyosón künn faczipők kopognak,
szonyka. — Szégyen, igazán szégyen, hogy tud nincs mit keresni rajta.
egy
felnőtt ember ilyen dologtalanul élni. Itt
- Ejnye, kihez is hasonlít maga, — kiáltott
Benn fehér csészék közt forr a samovár...
hever egész nap a felesége kötője mellett ! Mi¬ fel egyszer.
csoda hivatala van magának, hogy ingyen fize¬
A két férfi felnevetett.
Hajók dudája, — bús hajós legendák, tik
? No, maga szerencsés ember, mondhatom.
— De babukám, okvetlen kell valakihez ha¬
Anyám búcsúzó, könnyes két szeme,
Ilyen potyán nem akárki kap fizetést. Az én sonlítani mindenkinek ?
Úgy rémlik, mintha minden itt zokogna
apukám csak nagyobb úr magánál, de ahhoz
- Nem kell, de ő hasonlít valakihez, —
8 öt év ködéből újra intene.
nem is lehet szólani, mindig a hivatalban ül. . mondta komolyan az asszony. — Kettőhöz is.
- De babukám, te nem engedsz dolgozni,
Úgy ültek együtt, mintha nem régen váltak
Künn a fák mint vitorlák suhognak.. .
én már régen mondom, hogy szeretnék . . .
volna el egymástól. Mindenik nevetett s min¬
Az őszi tenger fodros háta r i n g . . .
- Szeretnék ! Fütyülök a maga szeretnék- deniküknek szép fehér foga volt. S egyik sem
Messze parton engem vár a gálya...
jére ! Még olyan bolondot nem hallottam, hogy dohányozott.
Holnap talán mindent itt hagyok megint.
valaki szeretne dolgozni. Ki szeret dolgozni?
Egy perez, két perez alig telt el, már össze¬
Dutka Ákos. Csak a bolond szeret. Dolgozni muszáj. A ki¬ szoktak. Valahogy belülről indult ki a családi
nek muszáj, annak igenis muszáj, de a kinek melegség, s érezték, hogy ez a viszony tartós
nem muszáj, annak rá se kell nézni arra az lesz. Udvariasak és közömbösek, figyelmesek
unalmas dologra.
és kényelmesek voltak egymásközt. Énók öröm¬
ALOMVÁRÁS.
A pap nevetett.
mel biztatta magát, hogy itt nem lesz oka félÚgy várlak, mint az álmos kis gyerek
- Az igaz, hogy az én dolgom mind olyan, tékenykedésre; Ábris, hogy az asszony anyA végét várja bús tündérmeséknek.
hogy ha akarom, eltolhatom későbbre, vagy el¬ nyira szereti az urát, hogy nincs veszedelem.
Az álom keze már szemén remeg
odázhatom, arra senki sem jön rá . . .
Icza pedig, Icza örült, hogy van valaki, a ki
- Szép kis sikkasztó ! . . .
S a szivében kis álomtüzek égnek.
valaki, van egy barát, a ki ellenség, s van egy
- Mit csináljak, a családomért teszem ! ellenség, a ki mégis csak barát.
nevetett újra a pap. — Az igaz, hogy aztán a
Az élet messze ködbe tűnt hajó
Felállott s fürgén ment a szekrényhez, poha¬
családom bánja meg, mert most ugyan nem rakat vett elő. Míg azokat a tálczára rakta,
És harsonáit halk szelek csitítják —
lesz bajom belőle, de az is igaz, hogy nem lesz morfondált:
A mese végén szívünkben lakó
belőlem
soha egyéb, csak a mi ma vagyok, kis
Tündérkezek építik álmunk hídját.
- Mégis ki fogom találni, kihez hasonlít
közönséges pap. S nem lesz a feleségem nagy¬ maga.
tiszteletű asszony !
- Találja ki, nagyságos asszonyom, hálás
E hídról nézem tűnő életem,
- No hát mégis csak szégyen, hogy egy férj leszek érte.
Mely megnőtt már a bús mese végéig;
ilyenekkel traktálja a feleségét! Ha belőlem
- Ki is találom.
Alomhabok locsolják szüntelen
hamarosan nagytiszteletű asszonyt nem csi¬
Elővette
a déli ebédről maradt fél palaczk
nál! . . .
Míg új napoknak iszsza fénykévéit.
bort s míg az ura tölteni kezdett, ő hozzá si¬
A férjnek dobogott a szive örömében ; mégis mult s mutatós feleségi szerelemmel nyugtatta
sikerült az ambicziót felébreszteni a feleségé¬ a vállára a kezét.
E hídról várom, jössz-e már felém?
ben. Hiszen akkor jól van.
Ó, jöjj — már messze ködben a hajó,
Onnan szólt ki, mint a bástya mögül:
- Azt babukám nagyon hamar és könnyen
És életemnek hűvös, vén delén
- Azért is tudom ! Bary Elemérhez.
megtehetem, csakhogy az esperes máris azt
E gyermekálom áldó s altató.
- Ki az ? — nevetett a két férfi.
Majthényi György. üzente, hogy nincs megelégedve velem, úgy
- Az ideálom. Színész. A Királyban ját¬
veszi észre, a házasság nagyon ellustított.
szott, így szavalt:
- Az már igaz ! Hogy az ördög vigye el azt
S szögletes mozdulattal szörnyű magasra
az esperest ! Ebben igaza van.
emelte a kezét.
A GALAMB PAPNÉ.
Kaczagtak, összeölelkezteki úgy nevettek.
Mind a hárman felkaczagtak.
A gombolyag czérna messze gurult s a kis
REGÉNY.
(Folytatán.)
És
úgy sejtették mindhárman, hogy révbe
czicza úgy szaladt utána, mint valami szöke¬
Irta Móricz Zsigmond.
értek. Készen van a családi barátság. Most már
vény egér után.
teljes a tűzhely berendezése.
- Valaki jön ! — kiáltott fel az asszonyka
XVIII.
s felugrott.
XIX.
Páratlan szépségű napok következtek. A férj
az
A
másik
perczben
csakugyan
kopogtak
Úri napok jöttek, boldog idők, a mikor úgy
sohasem volt ilyen boldog, mint most. Néha ajtón.
érzi az ember, hogy ezekre a hetekre szokás
úgy tetszett neki, mintha most szerezte volna
- Szabad ! — kiáltottak egyszerre s jóízűen később visszagondolni, hogy «de jó volt ak¬
vissza a feleségét, máskor arra eszmélt, milyen osszenevettek
: vendég jön, mert egyszerre kor!»
sajátságos, hogy az emberi léleknek ép úgy szóltak.
szüksége van a viharokra, mint a természet¬
Ábris, a milyen hamar beilleszkedett a fiatal
Thorsa Ábris lépett be.
nek. Majd ismét-ismét azon hökkent még, a
házasok hangulatába, oly hamar bele is nőtt
Egy
pillanatig
mind
a
hárman
kényelmetle¬
következő perczben, nem csap-e le váratlanul
az életükbe. Mikor harmadszor jött, már úgy
a derült égből az istennyila, mert számos ta¬ nül néztek egymásra, de már a másik percz¬ tetszett, nem is tudnának meglenni nála nél¬
pasztalata volt, hogy sohasem lehet tudni, nem ben elfelejtettek minden feszességet. A fiatal kül. Ügy csudálkoztak el néha, mint a paraszt,
házaspár nagyon benne volt a kaczagó vidám¬ mikor krumplit eszik: .hogy tudtak meglenni
kerekedik-e felleg boldogságuk egén.
ságban s fesztelen modoruk épen alkalmas volt
Nem baj, ha jön, majd elmúlik. A nagy rá hogy. Ábris is természetesen helyezkedhes¬ e nélkül valaha N
zivatarok is elmúlnak, hát még az apró sze¬ sek be a tarsaságukba.
Nagyon hasznos ismeretei valának Ábrisnak
szélyek.
s
mint
Énók örömmel jegyezte föl, nem a zon¬
- No, csakhogy már egyszer itt vagy —
Roppant restellte volna, ha csak a legkisebb
goráról,
nem a könyvekről, nem a haszontalan
baja is lenne a minap éjszakai szamárkodás mondta parolára nyújtva tenyerét Énók.
örömökről,
hanem a konyháról.
Hatalmasan megrázlak egymás kezét •
után. Nem is értette magát, mit csinált akkor.
Mikor
az
asszonyka vidáman elpanaszolta
Szervusz öregem l .Szervusz !
Az asszony, úgy látszik, ki tudja váltani belőle
neki,
hogy
kellett
megtanulnia főzni, egyszeribe
— Maga az a gáti remete? - nevetett Icza,
a gyereket, a ki ott lappang minden ember
írult, hogy Abrisban mesterére akadt. Úgy
odaadva
parányi
kezecskéjét,
Az
összes
helylelke mélyén, talán épen mint igazi természet.
tudta ez a nagy ember az ízeket és azok vegyi
Ki tudja, nem a nagyemberes észjárás-e az
hoznak . sszetételét, hogy gusztus volt hallani. Énók
alarcz ? . . .
egyáltalán nem konyított a konyhabeli rejtel¬
Míg elhallgatta a felesége csacsogását arra
ne- mek tudományához, neki valóban nem is volt
is nem egyszer gondolt, hogy csak egy pilla¬
rdemes főzni, mert mindegy volt, akármit ad¬
nat s hogy fel tudná forgatni ezt a jó békes¬
tak elébe, ha azt hallotta, hogy a felesége
séget. Csak annyit kellene mondania hogy
főzte, megette a fűrészport is s azt mondta r á :
megy az irodába dolgozni, s vége lenne az
így nem tud főzni senki a világon ! Ilyen
egész vidám napnak . . . Kezdhetnék újra a
jót
nem
ettem soha, mióta élek.
czivodást, a veszedelmet
Ábris ellenben elsőrangú szakértő volt ezen
Abnsnak nagyon tetszett ez a semmibe se a terén. Lehet, hogy egyébben is, de azt most
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nem vették észre. De az imponáló volt, hogy
Ábris még a beszerzési forrásokat is ismeri. <
Volt tehát egy rendkívül érdekes közös témá¬
juk. Még pedig olyan, a mely közel hozza a
beszélőket. E miatt Icza asszony hamarosan
még azt is elfelejtette, hogy alaposan kikér¬
dezze Ábrist a múltja felől. Csak Ígérgette,
hogy:
- Várjon csak, várjon, de kivallatom egy¬
szer ! Akkor nem fog nekem mosolyogni, mert
tudja, fütyülök a diszkrécziójára. Olyan férfit
nem ismerek, a ki asszony-dologban diszkrét
tudna lenni. Az olyan férfi nem is férfi, az
csak afféle nagyképű, a kinek nincs is mon¬
danivalója.
Ábris is nevetett rajta, meg az ura is, s to¬
vább folyt a leczke, még pedig igazi szenvedélylyel.
A világtól elvonult katonatiszt kezdte azt a
magasabb iskolát végezni az Icza életében, a
mire a Magyar Gazdasszonyok Iskoláját alapí¬
tották.
Énók a leczkék alatt csak azért nem unta
magát, mert a feleségét hallani még akkor sem
volna unalom neki, ha csupa parfait-gyár
venné is körül.
A konyha azonban remekül fellendült. Nagy
szerencse volt, hogy Zsuzsiban kitűnő segítsé¬
get nyertek. Igaz ugyan, hogy a tiszteletes aszszpny most is leszidta naponként kétszázszor,
de ez már igazán csak formaság volt. Erkölcs¬
nevelés ; hogy az egyszerű parasztlány el ne
bízza magát.
Pompás volt, mikor Thorsa Ábris fehér kö¬
tényt kötött s kiment a konyhába, hogy szemé¬
lyesen bontsa ki burkaiból a bélszint. A falusi
mészárost fejlevágás terhe alatt tanította ki,
milyen húst hozzon.
Ilyenkor Énók, mikor már kedvére elunta
magát a kuktáskodásban, vagy inkább a szájtátásban, — mert őrá ugyan semmit sem bíz¬
tak, lévén neki egyszerre két balkeze, — szé¬
pen bevonult az írószobájába s törhette a fejét
olyan predikácziókon, vagy emlékiraton, a papi
fizetésrendezésről, a milyenen jól esett. Senki
sem zavarta. Sőt efféle hízelgő támadásokkal
aposztrofálta a kis felesége :
- Bizony, csak dolgozz te is ! Mert azt aka¬
rom, hogy nagy pap legyen belőled! Hadd ér¬
vényesítsem a tudományomat! Nagy lakomákat
akarok rendezni! Olyat, hogy a püspök is
megnyalja utána az ujját.
Énók nevetgélt s fenekedéit, mert nagy volt
benne az ambiczió. Általános feltűnést is kel¬
tett nagyszerű elaborátumával, a mely csaknem
általános helyesléssel találkozott. Helyeselték
tudniillik, hogy a papi fizetést olyan magas
összegben állapította meg, a milyent eddig
senki sem mert kérni. De nem helyeselték,
hogy az államtól kívánja. Mikor megy az ke¬
resztül a miniszterek tárczáján! . . . Bizony
alighanem könnyebb volna a paraszt zsebéből
préseltetni ki. Azt még az állam sem bánná.
Énók hirét hallotta, hogy az esperesnek na¬
gyon kedvére volt a munkája s azt mondta az
öregúr, hogy ezt a fiatal kollegát meg kell vá¬
lasztani a tavaszi gyűlésen egyházmegyei al¬
jegyzőnek.
— Sic itur ad astra! — mondta a feleségé¬
nek. — Ez a dicsőség első lépcsője.
Az asszonyka ugrált, tánczolt örömében s
ezerszer összecsókolta. Aztán azt mondta:
— Nagyon jó ! Csak hadd jöjjenek hát azok
a papok. Olyan lakomát csinálok nekik, hogy
tíz esztendeig nem felejtik el . . . De most már
nem is habozok tovább, muszáj meghozatni azt
fagylalt-gépet. Kérek pénzt.
Bájosán nyújtotta a tenyerét, mintha aján¬
dékot zsarolna ki az uracskájától.
Ez kihúzta az asztalfiát s kotorászott benne.
— Jaj, drágám, ha azt hiszed, hogy ott
van! — kaczagott hangosan az asszony, mint
a ki igen jó tréfát csinált. Onnan én már ki¬
szedtem az utolsó fillért is.
- Az lehetetlen! — mondta az ura. — Itt
volt az egész államsegély! Most már egy fél¬
évig nem kapunk annyi készpénzt. Négyszáz¬
hatvan korona volt itt! Hát miből élünk n';
kor . . . Ezek a parasztok nem akarnak halni,
még az a vén is meggyógyult a karácsonyi áldo¬
zás után. Nincs stóla!
Most az egyszer a tréfa nem volt igazi tréfa.
- Hát, ha nincs, akkor nem kell, — mondta
Icza, — Van nekem !
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Sarkon fordult s trillázva elszaladt.
Énók a pokolba kívánta az egész konyhát,
Ábrissal együtt, aztán beletemetkezett a köny¬
veibe s úgy tett, mint a régi iskolai földrajz¬
ban a teve, ha jön a számum szele: homokba
dugta a fejét.
Az asszonykának csakugyan volt pénze. Volt
neki a póstatakarékban kétezer koronája, a mit
külön kapott apukától. Ebből került ki a fagy¬
lalt-gép is, meg az újabb bevásárlások is.
Minden.
S folyt a szakácskodás vígan tovább.
Úri élet volt a háznál. Jobb nem is lehe¬
tett. Reggeltől estig törték a czukrot, szemel¬
ték a mazsolát, darálták s főzték a kávét, és
két kis parasztlányt kellett csak tűzrakónak
becsalogatni. Jött akármennyi. Nagyon jók a
parasztgyerekek télen, mikor az «édes szüléma
nem bánja, akárhol csavarognak, csak enni ne
kérjenek.
Mint az álom, úgy múlt el a hónap. Már
februárba is erősen belebonyolódtak, s előre¬
láthatólag hamar ki is keverednek abból, hi¬
szen február a legrövidebb hónap egész esz¬
tendőben.
XX.
Egy délután ketten üldögéltek az ebédlőben,
Icza és Ábris. Már azt is megszokták, hogy
Énók délután is bemegy a dolgozószobába.
Olyankor sem unta magát az asszonyka.
- Mondja, Ábris . . . azóta sem kérdeztem
magától, mért nem jött el hozzánk vizitelni
idejében ?
Ábris nevetett.
— Azt hittem, valami tiszteletes asszonyt
találok itt, a kinek komplimenteket kell mon¬
dani.
— S nekem nem kell?
- Magának élvezet!
- No, csak ne beszéljen, tudja, hogy nem
szeretem a hiábavaló szószaporítást.
Ábris nevetett.
, — Most mit nevet ?
- A ki a galamb papnéval beszél, annak
mindig nevetni kell.
- Miért, az a hölgy mindig nevetséges?
- Nem; mindig elragadó.
Nagyszerű, pedig maga szakértő, úgy-e.
Ábris megint csak nevetett.
- Valamit beszélhetne már azokból a ka¬
landokból . . . Mégis csak unalmas, hogy az
embernek van egy igazi, hamisítatlan Don
Jüan ismerőse és nem tud semmit róla. Ha
már pletykából nem tudhatok meg semmit,
legalább maga mondhatna egyet-mást.
— Jó, de fogadja meg, hogy soha senkinek
nem adja tovább.
- Soha ! . . . Jobb, ha nem fogadtatja meg!
Minek rontja el azt a kis örömet, a mit szerez.
Nem elég arra emlékezni, a mii elmesél, még

erre az unalmas fogadalomra is? Nem kápta¬
lan az én fejem . . . Már mit nevet megint?
Maga nagyon éretlen ember lehet, hogy örökké
mutogatja a fogát.
Ábris tovább nevetgetett s hozzáfogott me¬
sélni.
— Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
ember . . .
- Szakálla volt kender . . . azt már hallot¬
tam, kérek érdekesebbet!
Ábris mosolyogva, csillogó szemmel nézett
az asszonykára, a ki ilyen komolyan tudja a
legédesebb, ennivaló tréfákat mondani. Olyan
parányi, mint egy játékszer, olyan drága, mint
egy zsuzsu. Szerette volna a tenyerébe venni s
úgy játszani vele . . .
— Ez az ember igen boldogtalan volt, —
folytatta kis szünet múlva.
— Boldogtalan ? Hál' Istennek, nagyon érde¬
kes. No, de ha boldogtalan volt, akkor ne ne¬
vessen !
— Ez a boldogtalan ember egyszer elment
a templomba.
- Ah, kezd romantikus lenni.
— A templomban meglátott egy asszonyt.
- Nagyon érdekes. Eögtön beleszeretett.
— Nem !
- Hanem?
— Hanem elhatározta magában, hogy ez
az asszony az az asszony, a kibe ő sohasem
fog beleszeretni.
- Oh, a goromba fráter.
- Mert ez az asszony olyan szép, hogy ezt
csak egy embernek szabad szeretni, az urának.
- Akkor mit bámészkodik rá ? Mi köze hozzá
tovább ?
» — Nem is volna hozzá köze, ha az ember,
a hogy már mondtam, nagyon boldogtalan nem
lett volna.
- Borzasztó érdekes.
— Elhatározta magában, hogy ez az asszony
fogja őt kigyógyítani a betegségéből.
^ l— Pfuj, beteg i s !
- Lelki beteg.
- Szép asszony lehet, a ki már csak klinikai
hatást tud gyakorolni . . . No, és mit csinált az
a beteg ember, bevette az asszonyt, ostyában?
Óránként egy kávéskanállal?
- Igen, azt tette.
Elhallgatott. Hátradfilt. A szemét lehunyta.
Nagy vonású férfias arczát egészen megvilágí¬
totta a napfény, s a szemek alja csaknem fekete
volt. Mélyen aláfestve. Arcza frissen volt bo¬
rotválva, s ruganyos, puha boré kivánta a
csókot.
— No és, ne izgasson, — sürgette az aszszony tréfásan, — ennyi a mese? Ez magának
mese?
— Még van valami! . . . A boldogtalan em¬
ber egyszer csak úgy vette észre, hogy már na-
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egyébb csak azok a nyavalyás könyvei, meg
gyön is sokat vett be az orvosságból! . . . Na¬
az unalmas prédikációi, akkor én keresek ma¬
ponkint egy egész levesmerő kanállal.
gamnak
olyan szórakozást, a mi nekem való.
— Baj, baj.
' Egyre emeltebb hangon beszélt s a végén
- Nagy baj ! — s a fiatal férfi szeme lángot
már igazán porolt. Úgy beletüzelte magát, hogy
lövellt ki. Csak úgy égetett, a mint kiczikázott
már elkeseredés környékezte, s végül csaknem
a láng s az asszonyka alig bírta megőrizni a
nyugalmát. Kénytelen volt elfordítani a szemét.
Énók még nem volt izgatott. Még nyugodtan
— Majd én folytatom, — mondta, s most
hallgatta
a szót, csak meggondolta, hogy talán
már ő nevetett. Lesütött szemmel mondta. mégis
igaza
van a feleségének, asszony szem¬
Csakhogy az asszony, a mint utólag kiderült,
pontból, de hát mit tegyen, ha neki meg férfi
korrekt asszony, s a boldogtalan ember mé^
szempontból van szintén igaza.
százszor boldogtalanabb, mint a kúra előtt.
])e lelkem, hát nem szeretlek én eléggé ?
Abris hallotta is, nem is, legalább nem lát- '
- Maga!
szőtt rajta, csak egy hosszú pillanat múlva *'
Lehet jobban szeretni!
rezzent meg a tekintete.
— Jobban ! Hát ez is valami! Szégyen ! Még
- Az asszony tisztességes asszony . . . Min- •
henczegni mer vele ! De majd bizonyítványt
den asszony tisztességes. De nem kegyetlen
állítok ki róla, milyen nagyon szeret!... Nincs
asszony. Mert egy asszony sem kegyetlen.
nálam elbanyagoltabb asszony az egész vilá¬
S ebben a perczben, még mielőtt az aszgon ! Ilyen lágymelegről, limonádéról. Ez kell
szonyka úgy érezhette volna magát, mintha kis
nekem. Ezért hoztam áldozatul az egész jömadár volna, kit óriáskígyó igéz, nyilt az ajtó
vőmet.
s Énók rontott be. Egy levelet lobogtatott a
kezében.
- De sokat emlegeted! — pattant fel a férj
- Nézzétek, gyerekek, levél a főjegyzőtől,
indulatosan.
hogy a jövő hónap első hetében lesz a papi
— De sokszor rá kényszerít! Majd még több¬
értekezlet. Elfogadják a meghívásomat! Cziször is meg fogja hallani, csak meg ne változ¬
czám, ez az a fontos értekezlet, a melyik után
zon ! Mert nem tűröm ezt tovább. Semmi sem
jön a választás a tavaszi közgyűlésen. Kész az
köt engem magához, csak a szerelem, mihelyt
SZÉLL KÁLMÁNNÉ VÖRÖSMARTY ILONA.
aljegyzőség, csak jó legyen az ebéd.
az nem olyan tüzes, a milyennek én álmodtam,
Mind a hárman nevettek.
rögtön vége. Keresek magamnak valakit, a ki¬
De az asszony arczán alulról elindulva erős korrekt hölgygyei, most legalább azt is köthet nél megtalálom.
pirosság terjedt el. S lassan-lassan elhatalma¬ emlékei bokrétájába.
Ezzel felugrott s gőgösen elment a másik
S már is olyan hegyesen járt-kelt, mint a szobába. Nem is jött többet vissza. Lefeküdt.
sodva, az egész arcza lángvörösre pirult: Mi¬
csoda megalázó helyzetbe kerülhetett volna galamb a duczon... Sőt izgatta a vágy, hogy
Énók pedig hozzá fogott járkálni s minden¬
minél előbb szembe szállhasson a veszedelem¬ féle rémes lehetőséggel ijesztgette magát.
most!
Énók látta, megfigyelte. Megdöbbent s meg¬ mel. S a pirulása is azért bosszantotta, mert
Elgondolta, hogy mi lenne, ha a felesége
őrzött valamit: Azt, hogy nem jó lesz magára felhívta az ura figyelmét és az most már bizo¬ egyszer csakugyan itt hagyná. Ez az eset egy¬
nyosan vigyázni fog. Mélyen sértette ez a gya¬ általán nincs kizárva. Az asszonynak olyan
hagyni «a fiatalokat*.
Szive görcsösen összefacsarodott. Majd sápadt núsító föltevés s kedve lett volna megtiltani kicsi a családi ragaszkodása, hogy ép olyan
lett,'mint a halott, s rémülten, könyörögve, neki, hogy felette gyámkodjék... S most már szeszély tőle, ha itt marad, mintha elmegy.
úgy járt-kelt, mint a duzzogó galamb a duczon. Egy ilyen elkényeztetett kis teremtést nem le¬
kérőén nézett Ábrisra.
Egy perczig csönd volt.
Csendben telt el az este. Mind a ketten pisz¬ het a polgári lények mértékével mérni. Hirte¬
- Gyönyörű ez a tél, — szólalt meg Abris. — mogtak a maguk dolgával s mindenik nagyon len csudálatos lazának és semmisnek tűnt fel
el volt foglalva a gondolataival.
Korcsolyázni kellene már egyszer.
előtte annak a magasabb rangú osztálynak a
- Jaj, de jó volna, — mondta az asszonyka,
Énók elhatározta, hogy nem szól egy szót családi erkölcse, a melyikből a felesége szár¬
s érzett, hogy remeg a hangja.
sem, még csak czélzást sem tesz. S elhatáro¬ mazott, s a melyet ő csak a regényekből ismert
- A Tisza-kiöntésen lehet, — mondta Énók zása eredményeképen egyszerre csak azt mondja egy ^kicsit.
komoran.
vigan 9 fütyörészve:
Úgy tűnt fel neki a felesége, mintha egy
Ő nem tudott korcsolyázni.
— Abris úrnak felmondom a barátságot.
ritka madarat fogott volna kalitkába, s az csak
- Mit ? — szólt rá meglepett arczczal, ha¬ addig marad itt vele, a míg ő mindenféle lehe¬
XXI.
ragos elcsodálkozással a felesége.
tetlen beczézgetéssel annyira kényezteti, hogy
- Fel hát, — mondta a férj úr. Nevetett, attól eszébe sem juthat, hogy elmenjen. De
A férjnek úgy tetszett, hogy el kell intéznie de már megbánta, a mit mondott.
mihelyt egy pillanatra is meglazul ez a feszült
ezt a dolgot. Ott maradt, leült s szótlanul, fe¬
- Maga tán megbomlott egy kicsit! Tisz¬
szülten nézte a feleségét s a «házibarátot», a tul ! Vagy csalódnék ? - - szólt higgadtan az figyelem, a melylyel őrzi, csábítgatja, rögtön el
kik a korcsolyázásról beszéltek. Az egész bel¬ asszony s nyugodtan tovább folytatta a horgo- van feledve minden múlt s elszáll a madár
gondatlanul s szivtelenül.
seje fel volt háborodva. A gyomrában kóvály- lását.
De Istenem, egy szegény ember élete nem
gást s a fejében olyan zűrzavart érzett, a min
Az ember hallgatott. Félretolta a könyvet s lehet erre alapítva. A szegény embernek dolnem birt uralkodni. Abris nem sokára elment hátradőlt.
doznia kell, kínlódnia; mi lesz, ha betegség
s a férj egyre szórakozottabb lett. Icza úgy
Szerezni fogok egy hintaszéket, •
jön, ha előre nem látott bajok jönnek, ha kel¬
tett, mintha nem venne észre semmit, hozzá
lemetlenségek tolakodnak elő. Hogy számíthat
fogott megcsinálni a papi lakoma étlapját. mondta — abban nagyon kényelmes ülni.
- Szeretné maga, úgy látom, ha az egész akkor a feleségére, a ki most a csupa örömök
Mintha a vizsga lázát erezné.
élete átalakulna valami hintaszékké, a miben
- Mennyi bálával tartozunk ennek a Thor- nem kell egyebet csinálni, csak ringatni a idején is ennyire érzékeny és túlkövetelő.
Nagyokat sóhajtott s le s föl járt. Soha sem
sának - - mondta, - - nála nélkül soha sem poczakot.
látott még bele ilyen tisztán a saját jövőjébe.
mertem volna arra vállalkozni, hogy egy egész
A férj göczögve nevetett.
Nem volna-e áldás az égtől, ha most válná¬
gyűlést ellássak.
- Az kell maguknak, csak a kényelem! Az
Énók szomorúan nézett maga elé. Miért a drága kényelem ! Ellapulni, mint egy máié. nak el, még pedig az asszony hibájából. Most,
mondja most Thorsának ? Már csak úgy szok¬ Arra való a házasság is, hogy legyen ingyen a mikor ő rajta a férfin még semmi valóságos
vagy képzelt felelősség nincs. Ha most elmenne
ták emlegetni, hogy Abris . . .
szakácsné, szobalány, minden cseléd, a mi csak
Az asszony nevetett egy kicsit. Tetszett neki, kell. S még a csók is csak arra való, hogy tőle az asszony, akkor legalább volna annyi
hogy féltékenykedni kezd az ura. Óh nem árt unalomból, na! Az is hadd legyen, mikor meg¬ elégtétele, hogy csak jó emlékekkel menne el.
az, — biztatta magát, önmagát is tréfás ötle¬ kívánjuk. Jaj be utálom az életet egy ilyen Majd ha megjön az esze, ha másutt tanulja
tekkel mulattatva, — már is nagyon hízik. megtestesült unalom mellett.
megismerni, milyen gazok és gonoszok az em¬
Legalább megapad egy kicsit.
berek, akkor csak áldással emlékezne ő rá . . .
- De lelkem — mondta a férj s elhallgatott. És sajnálná egykor, hogy ilyen könnyelműen
Magában már elintézte az ügyet, csak azt
- Na, mit lelkem! Hát mit akar ellene végzett vele . . .
restellte, hogy olyan szamárul elpirult. Az bi¬
? Csak ki vele. Halljuk!
mondani
zony nagy ügyetlenség volt. Még ha oka lett
És ő, mi lenne ő belőle.
Az asszonyka kibontotta a hosszú csipke¬
volna rá !
Tiszta szivbeli meghatottsággal gondolta el,
Hisz az természetes, hogy egy fiatal ember gombolyagot s elkezdte felmérni a könyökén. hogy ő remete lesz. Vértanú, mártír, a szere¬
- Persze, legkényelmesebb nem is törni azt lem s a hűség örök mintaképe. Mert akármi
szerelmes belé. Ez csak korrekt dolog, a min
ellomhult agyvelőnket. Sokkal jobb hagyni
nincs mit csodálkozni még az idegennek sem. az
azt is, hadd érjen a napon. Úgy ismerem már lesz is belőle, az az egy bizonyos, hogy soha
Fordítva lenne kompromittáló az eset.
más nő közel sem fog férkőzni a szivéhez . . .
magukat!
A többi pedig, az igazán az ő dolga. Óh nem
S már látta magát öreg embernek, a kinek
Kis hallgatás után újra kezdte.
kell mindjárt kétségbeesni. Azért, mert egy úr
durva szakállában ősz minden szál, de akkor
- Azt igen, azt tudják, hogy mikor a ma¬ is gyászolni fogja az ő élete üdvösségét, a ki,
elkezdi a szemét meresztgetni, nem esik ki a
világ feneke. Nem olyan olcsó az asszonyi be¬ guk szamár feje után elindulnak, s elkezdenek ha holnap eltűnne is az élete egéről, akkor is
szimatolni s úgy veszik észre, hogy valami ve¬ eleget adott volna neki, hogy egy hosszú életen
csület, mint a hogy ezek az urak hiszik.
szedelem
fenyegeti a hajuk nyugalmát, akkor át legyen mit siratni.
Előre kaczagott magában az Abris úr fel¬
sülésén. Milyen kár, hogy nem volt ideje meg¬ egy-kettő, meg kell szüntetni az akadályt s ki
Saját nagylelkűsége annyira meghatja, hogy
mondani neki a válaszát. Igazán oly tapintat- kell adni a képzelt vetélytárson, a ki pedig könnyek szivárognak le az arczára.
lan ez az ő ura. Minek jött még be. Várt volna nagyon jó arra az asszonynak, hogy egy kicsit
Nem törüli le, hanem mereven néz a lámpa¬
egy kicsit, míg kedvére heczczelődik az Áb- felfrissítse az urát. Mert én nem fogok meg- fénybe, míg csak el nem káprázik a szeme.
penészedni
a
maga
kedvéért,
tudja.
Ha
maga
rissal. No, ha még eddig annak nem volt dolga
Éjfél elmúlt, mikor bement a hálószobába.
úgy elpotrohosodik, hogy már nem érdekli
Lehajolt a feleségére s megcsókolta.
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Érezte, hogy az asszony arcza nedves. Könynyes.
Halálosan megdöbbent ettől. Levetette ma¬
gát térdre, úgy csókolta a felesége lecsüngő
kezét.
Az asszony felébredt s elrántotta a kezét.
Aztán ráripakodott az urára.
— Még aludni sem hagyja az embert! Olyan
szép álmom volt, utaztunk, nászúton voltam!
— Drágaságom! - - nyöszörögte boldogan
a férj.
- Haha, — nevetett fel gúnyosan az aszszonyka, - - talán magával. Azt hiszi, hogy
éjjel-nappal magával vagyok tele! Persze.
— Hát kivel? — mennydörgött a férj.
Az asszony befordult a falnak.
—• Semmi köze hozzá. Azt álmodom, a mit
akarok.
S elkezdett csendesen kunczogva nevetni.
Pap Énóknak szüksége volt nagyszerű mártír
lelkére, hogy se az asszonyt, se magát ne fojtsa
meg ebben a pillanatban.

hizelgést, - - hárította el délután öt órakor
ölelő karját az asszonyka.
— Mi bajod, édes!
Icza a szeme szögletéből végig nézte az álnokot s haragosan elfordult.
Kiment a konyhába és a cseléddel kezdett
porolni.
Borzasztó hosszú az este, ha nem beszél
egymással a két ember. Icza bele temetkezett
az olvasásba s ha az ura csak zörgött is a
maga újságjával, már szenvedélyesen támadt rá.
— Ne utálatoskodjék. Egyszer veszek a ke¬
zembe valamit, most se hagy békén. Már ki¬
bújik a boriból a türelmetlenség miatt. Hátha

szóba hozni a fiatal urat. Hanem valahol szóba
hozták kérdés nélkül.
— Aj de büszke lett a tiszteletes úr, mondta egy takaros menyecske, a kivel az¬
előtt sokat évődött a tiszteletes úr.
— Miért lettem volna, Zsófi ! Nem lettem én !
- Na, tudjuk! Mindennap lakodalom !
Miféle lakodalom!
- Azt. mán én nem tudhassam! Becses
vendég jár a házhoz !
A pap egy kicsit elpirult s eszébe ötlött,
mennyit pletykálhattak ezek már őrólok.
- Abris úr? No nem olyan becses ven¬
dég
— mondta.
- A tiszteletes úrnak meghiszem, hogy
nem . . .
A pap szeme megvillámlott. A homloka egy¬
szerre tele lett fenyegető, haragos fellegekkel.
- Fogja meg a nyelvét! - - kiáltott rá az
asszonyra.
- Én nem szólok egy szót se, - - hőkölt
vissza az asszony, — de ne tessék haragudni,

KODOLÁNYI ANTAL.

éli/i fényképe.

Erdélyi fényképe.
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XXII.
Eeggel fejfájással ébredt a pap, csüggedt
volt s nem tudta, mi lesz még vele, ha soká él.
Annál nagyobb volt a meglepetése, mikor a
felesége ragyogó jókedvvel, nevetve, vidáman
ugrott fel.
Mintha semmi se történt volna tegnap.
- Hányadikán lesz az a dáridó lelkem! kérdezte.
- Én nem tudom, — mondta mogorvaságát
nehezen győzve le Énók.
— Nem tudod! Tán én tudjam, no, csak
nézz utána. Egy-kettő!
Az ember félig öltözve előkereste a levelet,
megnézte a napot.
- Két hét van odáig! - - kiáltott az aszszonyka, — nekem jól hozzá kell készülnöm,
mert nem akarok szégyent vallani. Csak jönne
már Ábriska, hogy megbeszélnénk...
Oly fesztelenül s természetesen beszélt, hogy
Énók megtörülte a szemét. Csakugyan kiesett
a tegnap az esztendőből! Semmi sem változott!
De hisz akkor bizonyosan nem is volt semmi.
Csak ő képzelt megint valami bolondságot a
saját elkeserítésére.
Egész délelőtt nem vett észre semmi gyanú¬
sat. Délután nem jött Abris. Ez nagyon boszszantotta az asszonyt. Szemmel látható volt
rajta a kedvetlenség.
De azért a szokott módon telt el a nap.
Énók könnyen nélkülözte a barátját s ő
maga sokkal többet foglalkozott a feleségével,
mint az utóbbi időben. Néha úgy vette észre,
hogy az asszony meglepetve s hálásan néz
rá. A szive is dobogott s kívánta lelke mélyén,
hogy bár soha se jönne többet. Akkor lenne ő
igazán boldog megint a feleségével!
De sajnos, látnia kellett, hogy lesz egyre
idegesebb délután az asszonyka, mikor a szo¬
kott idő elmúlt s még mindig nem jött Thorsa.
- Ugyan hagyjon békén. Ne hizelegjen.
tudja, hogy ki nem állhatom az ilyen üres

FELSŐEŐRI FARKAS SÁNDOR ALTÁBORNAGY.

én tennék így, mikor maga hétszámra ki nem
veszi a szemét azokból a nyavalyás könyveiből.
Tiz órakor lecsapta az asszonyka a könyvet.
- Nem tudom, mi lenne belőlem, ha ma¬
gára volna bizva az életem. Meghalnék az
uralomtól.
Énók kényszeredetten nevetett.
- De hiszen épen rám vagy bizva.
- Én? Soha! Itt vagyok én magam, ma¬
gamnak. Majd én gondoskodom a saját szóra¬
kozásomról. De azt ne próbálja zavarni!
Felállott, bement a hálószobába s lefeküdt.
Az ura még sétált egy keveset s vidámabban
ismételte el, a mit a minap este tragikusan
gondolt el.
Majd csak visszahódítja az asszonyt. Csak
azt a léhűtőt vinné el az ördög. Holnap utána
is fog nézni, hátha elutazott.
Másnap csakugyan kiment a faluba. A pa¬
rasztok jól voltak szoktatva. Már az apja ide¬
jében leszoktak róla, hogy az öreg paphoz
menjenek apró-cseprő, ügyes-bajos dolgaikkal,
s most mióta asszony volt a háznál, azóta még
jobban elkerülték a papházat. Most egy-egy
hét is eltelt, hogy valami paraszttal találkozott
volna a fiatal pár.
Be-be szólott itt-ott, de persze nem merte

mert én kimondom, ha kettőbe hasít is a tisz¬
teletes úr, hogy az egész falu mindig azon rá¬
gódik, hogy pogányság az a nagy sütés-főzés,
hosszú böjtje lesz annak. Mert a tiszteletes
asszony már legalább ezer pengőt kiszedett a
télen a kasszából.
A pap majdnem sóbálványnyá lett erre a
váratlan támadásra ! Az arcza kivörösödött s
elvesztette a hidegvérét.
- Mi köze magának ahhoz !
- Mi ! Igenis közöm van, nekem is, meg a
falunak is, hogy az a nagybélű egye ki a mi
áldott jó papunkat mindenéből. Nem neki ad¬
ták a hozományt a tiszteletes asszony szülei,
hanem a tiszteletes úrnak ! De tudom tisztele¬
tes úr, még csak egy jó falatot sem eszik abból
tiszta jó szívvel.
— Zsófi ! . . .
- Én nem bánom tiszteletes uram, csinál¬
jon velem, a mit akar, de én, ha becsukat is
megmondom, hogy nem lesz ennek jó vége.
Elszereti a feleségét a bűnös lélek, ha nem
ügyel ! . . .
Az asszony abbahagyta a mondanivalóját,
mert a pap elsáppadt, s reszketve kapaszkodott
az asztalba.
Tévelyegve és szédülve ment el onnan.
Kiért a mezőre, maga sem tudta, merre jár,
egyre az volt az eszében, hogy vége a felesége
jó hírének. Mi mindent beszéltek már róluk !
Borzasztóan le volt sújtva, ha elgondolta, hogy
az egész környék ép úgy meg van botránkozva,
mint ez a parasztasszony. Micsoda nevetséges
figura lehet ő most a pletykában.
- Nincs, nincs igazuk ! — mondta végre
meggyőződéssel magában. — Az egész világ
téved, csak nekem van igazam.
S most pirult el igazán, mikor a feleségét
saját maga előtt védte. Szégyen !
Szegény drága kis galamb papné, hát ilyen
tűzön kell keresztül mennie. Tisztító tűzön. És
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Viszont kár, mert a férjjel szemben támadtak
kötelességei.
Azzal akarta jóvá tenni a hibáját, hogy iga¬
zán jól viseli magát. Olyan ártatlan lett, mint
egy diákgyerek, ha a mama is bent van. De
mit ér, úgy vette észre, hogy mind a két rész¬
ről egyformán elégedetlenek vele. A férj úgy
sem hisz neki többet, az valami báránybőrbe
bújtatott farkasnak nézi. Az asszony meg úgy
viseli magát, mintha megjött volna a kedve s
most csak várná, várná, hogy a konyhai reczeptek alapos és vidám megtárgyalása közben
egyszerre csak ki fog bukkanni a lóláb.
Ábris csak nyugalmat akart, semmi kedve
nem volt megzavarni a házi békét. S mégis
látta, hogy már az el van rontva. Akárhány¬
szor azon kapta a házasokat, hogy a férj veres
szemekkel áll előtte s úgy fogadja, mintha
kedve volna kézszorítás helyett pofon csapni.
S egyszersmind azt kérdi a szemével, hogy te
mégis itt vagy? Még se vitt el az ördög.
Ő pedig meghunynyászkodva és gyáván nem
mer szint vallani, hanem siet az asszonyra
nézni, a ki meg vágyakozva, sovárogva, könyö¬
rögve néz rá, mintha azt suttogná: vigyél el
innen messzire! Ments meg innen, és elégíts
ki, oltsd el a tüzet, a mit felszítottál.
Van eszében. Inkább ma megszökik.
Látszólag nem éreztettek vele semmit.
Énók látta, tisztán látta s minél tovább
figyelt, annál jobban látta, hogy Ábrisnak nem¬
csak hogy veszedelmes szándékai nincsenek,
de egyre jobban igyekszik őket összehozni s
mikor azt mondja, hogy csak azért jön el,
mert nem bírja ki otthon, abban a medvebarlángban, akkor nagyon igazat mond. Őszintén
ragaszkodik hozzájuk, és reszket attól, hogy
elfogja veszíteni őket.
- Furcsa,
gondolta hozzá - nem
XXIII.
vagyok én apja, hogy az ő boldogságára vi¬
A két férfi közé valami hidegség férkőzött. gyázzak ! Hagyjon engem békén.
Mindenik tudta ugyan, hogy nem vétett a má¬
S elfordult, a mint kurtán megrázta a ba¬
siknak s hogy az sem akar neki roszat, még rátja kezét. Úgy tett, mintha sürgős dolga volna,
sem volt meg a régi fesztelen modor.
nem érne rá eemmire. S mégis többet nem
Abris ha jött, mereven, szinte szalutálva ment be az irodájába, ha Ábris ott volt. Mel¬
köszönt a papnak, ez pedig feszesen nyújtotta lettük olvasgatott s összecsikorított foggal
elé a kezét s mindkettő örült, ha az asszony tudta, hogy azok miatta beszélnek szakgatotcsapongó vidámsága elfeledtette velük a rósz tan, fojtva.
érzést.
Hosszú csöndes délutánok következtek s az
Enók nagyon tapintatosnak tartotta volna, asszonykára most jöttek el az igazi veszedel¬
ha Abris kimarad. Szerette volna elvárni tőle, mes napok. A szeme beesett, ideges lett, tűr¬
hogy gyöngéden, ügyesen, valami ürügyet ta¬ hetetlen, pörölős. Semmi sem volt neki jó, az
lál s nem jön többet. Legjobb lenne, gondolta urát szidta, mint a bokrot s minden este külön
magában, ha azt mondaná, hogy ő most eluta¬ feküdtek le.
zik Indiába, s nem is jön többet vissza. Milyen
Enók sokszor elismételte magában azokat a
szépen el tudnának búcsúzni tőle! Még meg gondolatokat, a melyeket azon a szerencsétlen
is siratnák. Hogy elemlegetnék ezt a boldog első éjszakán kigondolt, a mikor először érezte
időt, a mit együtt töltöttek, s a mit rósz nyel¬ meg, hogy a felesége, meg Ábris között valami
vek már csaknem megmérgeztek.
van készülőben. Egyre jobban belátta, hogy
Abris maga is gondolt valami effélét: milyen lehetetlen azt remélnie, hogy az egész életet
jó volna, ha parancsot kapna a katonaságtól, együtt fogják eltölteni a feleségével. Megér¬
hogy haladéktalanul rukkoljon be. Ez volna a tette, hogy az asszony nincsen beledresszirozva
legjobb, mert ez nem tűr ellenmondást. De a házasság megszokottságának, változhatatlanaztán fütyörészve mosolygott, hisz ép azért van ságának átérzésébe s neki minden férfi ma is
itt, mert ez lehetetlen.
férfi. Csakugyan találó a neve, a ki legelőször
Ebben a mostani helyzetében olyan szokat¬ mondta rá, hogy a galamb papné, jól sejtette
lan elemek voltak, a miket eddig nem ismert, meg a lényét. Olyan, mint a galamb, csinos,
s a melyek alól nem tudta emanczipálni ma¬ aranyos, hegyes, czivódó, szerelmes, minden
gát. Igazi falusi házibaráttá kezdett lenni, a férfit himnek ismerő. Már látta, hogy belőle
kinek veszettebb a híre, mint a valóságban a egészen kiábrándult, hogy maholnap tűrhetet¬
milyen. Eddig mindig czélja volt, kész elhatá¬ len lesz, ha csak a közelében tudja is s egyre
rozott czélja, ha egy asszonyhoz közeledett, többet foglalkozott az öngyilkosság, meg az
most csak pihenni akart s a családiasság úgy elválás és magányos árva élet gondolatával.
lebilincselte, hogy attól nem tudott szabadulni.
(Vége következik.)
A házuk üres volt, az apja egyre mogorvább,
amolyan falusi nagyszakállas, örökké pipáló
öreg úr, a kit a világon már semmi sem szóra¬
LIPCSÉT ÁDÁM.
koztatott, csak a magatermelte homoki vinkó,
1S64—1910.
a mi moslékba sem való. Némi veszekedő haj¬
lam őrizte meg benne az emberi lélek kevés
Külső formájában úgy állt az ember előtt,
nyilvánulását, de ez nem lehetett elég arra, mint a ki hivatott rá, hogy akár egy évszá¬
hogy Abris szívesen töltse vele a hátralevő éle¬ zad terhét is könnyen elhordja hatalmas vál¬
tét. Egy-két napig kibirta, hogy nem ment el lán. Szinte élő szobra a duzzadó és feszülő
a papékho/, de aztán megint csak rájött, hogy erőnek és íme fiatalon, alig negyvenhat esz¬
nafíy szamárság volna elmaradni onnan, a hol tendős korában leteríti a halál. Nem is egy¬
olyan jól érzi magát.
szer, hanem kétszer. Először a lelke világos¬
Szidta magát, hogy a múltkor olyan pimasz ságát oltja ki, azután a szive verését állítja el.
volt. Igazán csak a henyeség vitte rá, hogy az Most már egészen meghalt Lipcsey Ádám.
asszonyka előtt valami udvarló, sőt remény¬
Halottja az irodalomnak, mert költő volt,
telen szerelmes szerepében tetszelegjen. Sze¬ halottja az újságírásnak, mert szerkesztő volt,
rencse is, kár is, hogy a férj olyan hirtelen halottja a politikának, mert képviselő is volt
betoppant. A valóságban szerencse, mert így és halottja a körülöttünk nyüzsgő élet nagy
megmenekült a komoly bajtól, attól, hogy az
asszonviiyal szemben kötelességei támadjanak. panorámájának, mert Lipcsey Ádám egy kü¬
lön ember volt, nem is típus, hanem egyéniolyanok veszik a szájukba a nevét, a kik nem
méltók rá, hogy a sarujának szíjját megoldják !
Visszafelé indult s haza igyekezett. Valami
csudálatos nagy bizalom és szeretet fogta el.
Valami elégtételt akart adni a feleségének.
Elégtételt maga fölött. A feleségének, a ki
minden gyanú fölött áll. S a nőnek, az aszszonynak, a feleségnek azt az eszményi ideálját
idézte föl maga előtt, a kit előre elképzelt s a
melynek földi megtestesüléséül tekintette a
feleségét, számba sem véve azokat a lényeg¬
telen s apró eltéréseket, a melyeket lehetetlen
volt fel nem fedeznie. Most még ezt sem en¬
gedte meg magának, hogy csak egy hajszálnyi
híjjá van az ő feleségében az asszonyi méltóságos és magasztos tökélynek. És nagy elég¬
tételt akart neki adni. És kívánta, hogy bár
ott találná Ábrist!
A kívánsága beteljesedett. Abris ott volt.
Hangosan kaczagtak, s a pap megborzongott.
- Édes, — kiáltott az asszonyka, — gyere
csak, gyere ! Ábriska korcsolyát akar ren¬
delni. Ne rendeljünk nekem is?
Az asszonyka arcza olyan sugárzó, olyan
közvetlen, olyan asszonyi, olyan feleséghez illő
bizalmú volt, hogy a pap megérezte, jobban
mint valaha, hogy ennek az asszonynak ő a
férje. Az a másik csak játékszer, apró szóra¬
kozás, mint a korcsolya.
- Jó lesz; rendeljünk ! — mondta.
- De még tán jobb lenne elkérni az enyé¬
met. Azt elküldenek hazulról. Azt nagyon sze¬
retem !
- Biz az még jobb lesz, — mondta a férj
s kissé tréfásan, kissé komolyan ingatta a fe¬
jét. — Sokkal jobb lesz, mert olcsóbb!
Ezen mind a hárman nevettek.
És a házi béke egyszerre helyreállott.

V

It

Heg minden emberi vonásában sajátos, más¬
hoz' nem hasonló, senkivel össze nem téveszt¬
hető. Alakja, hangja, beszédje, mozdulata, eszeiárása egészen és csak az övé, minden más¬
tól külömböző és minden tömegben megis¬
merhető.
A milyen ellentétben van kora halála az
elpusztíthatatlanságnak azzal a látszatával, a
melyet robusztus megjelenése képviselt, anynyira az ellentétek halmaza volt az egész em¬
ber. Egy kurucz tüzű labancz, egy meleg és
gyöngéd érzésű czinikus, a szava csupa él és
fullánk, a szive tele szeretettel. Sok szép ver¬
set irt, de életének legszebb költeménye az, a
melyet nem irt meg. Hitveséhez való gyönyörű
fájdalmas szerelme. Sorvadó,, beteg asszony
volt a felesége és a Lipcsey Ádám erős lelke
abban roppant meg, hogy ezt a neki oly vég¬
telenül kedves életet mindig napfényben füröszsze, ha már virulóva nem teheti, legalább
a gyors hervadástól megmentse. Az északi
ballada hőse jut az ember eszébe, a ki ziháló
tüdővel, iszonyú erőfeszítéssel gázolja az ára¬
datot, csak arra vigyázva, hogy az az egy szál
törékeny rózsa, a mit erős karja a víz fölé
emel, ne legyen a hullámok martaléka.
Neki nem sikerült. A rózsát elragadta a fe¬
kete víz és az óriás egyszerre megrokkant. Hasz¬
talan hozott neki a sors vigasztalást, hasztalan
érte meg régi vágya teljesülését, mikor helyet
kapott a törvényhozásban, hasztalan vert új
fészket magának, ő már a szerencsétlenség
meghódított embere volt, ennek kellett adót
és dézsmát fizetnie. És ez mohón szedte el
tőle új boldogságát, lelkét, életét.
Mint említettük, negyvenhat éves korában
halt meg hirtelen elborult elmével, pár hónap¬
pal második házassága és pár héttel második
özvegysége után. Tiszafüreden született, régi,
előkelő nemes családból, a melynek szerepe
jutott Heves vármegye közeletében. Újságíró
pályáját mint a Szegedi Napló munkatársa
kezdette meg és mint a Borsszem Jankó szer¬
kesztője végezte. A milyen kegyetlen volt a
humora, mint szatirikus Írónak, olyan meleg
gyöngédség szólal meg két verses könyvében,
a melyek közül egyiknek Gyöngyvirág, a má¬
siknak Árnyék a czíme. Képviselői mandátu¬
mot, hatvanhetes programmal, a melynek kora
ifjúságától híve volt, sok sikertelen kísérlet
xitán a legutóbbi választáson Miskolczon ka¬
pott. Már későn ahhoz, hogy érdekes, elmés
szavát a parlamentben is hallhassuk.
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FELSŐEÖRI FARKAS SÁNDOR
1841-1910.
Itt Budapesten, 1910. évi deczember 6-án
halt meg Felsőeőri Farkas Sándor, nyugalma¬
zott cs. és kir. altábornagy, kit a huszárt ná¬
lunk országszerte jól ismertek. Többnyire az
Alföldön és Erdélyben katonáskodott s ezredei¬
ben, melyek élén állott, jó magyar szellem
honosodott meg. Született Vasmegyében Kere¬
keskápolnán 1841-ben. Még gyermek volt, a
mikor a katonai pályára lépett, melyen fok¬
ról-fokra emelkedett egészen fel az altábornagyságig. Eésztvett az 1866-iki hadjáratban
s ott volt a königgratzi ütközetben, melynek
emlékére kapta a hadi érmet. A Lipót-rend
lovagkeresztjót is elnyerte. 1874-ben vette fe¬
leségül unokatestvérét, a bájos Farkas Gab¬
riellát. Eajta kívül elhunytát sógornői Scherer
Kamilné Farkas Klementina, Farkas Fanny s
unokaöccse gróf Klebelsberg Kuno a m. kir.
közigazgatási bíróság ítélő bírája és neje szü¬
letett Botka Sarolta gyászolják. Tetemét de¬
czember 8-án Budapesten szentelték be s de¬
czember 9-én Székesfehérváron temették el nagy
katonai pompával.

A FOSZFOROS GYÚJTÓRÓL ÉS A FELTALÁLÓJÁRÓL.
Hieronymi kereskedelemügyi miniszter a
képviselőház október 26-án tartott ülésen be¬
terjesztette a sárgafoszforral való gyújtógyár¬
tás eltiltásáról szóló törvényjavaslatot.
Ennek a törvényjavaslatnak a benyújtását
az a körülmény okolja meg, hogy a gyújtó¬
gyártásnál feldolgozás alá kerülő sárga foszfor
a legnagyobb mérgek egyike, mely nemcsak
öl, de éget és mar s gőzével megméte-

f**
1. Az arzenál a Rio de Janeirói öbölben, melyet a fölkelők bombáztak.
2. A brazíliai köztársasági elnök palotája. 3. A szabadság-szobor Rio
de Janeiróban. 4. Pálmafa-sor Rio ile Janeiróban. 5. Hermes da Fojiesca, az új köztársasági elnök. 6. Vízesés az •aranyfalak»-uál Rio de
Janeiróban.
A BRAZÍLIAI

lyezi a levegőt. Ehhez az Ölő méreghez a
gyújtók révén mindenki hozzájuthat. Mint
könnyen gyuladó test, a foszfor tűzveszélyessé
teszi a gyufát; a gyújtó gyártásánál gőze ál¬
landóan veszélyezteti a munkások egészségét.
Ha a gyárakban gondatlanul bánnak vele,
foszfornekrozist okoz ; rettenetes betegség ez,
a melynél százszorta jobb a halál!
A mi időnkben nem nehéz lemondani a
foszforos gyújtóról, mert van olyan is, a mely¬
ben nincsen foszfor. Ezelőtt 70 esztendővel
azonban apáink, nagyapáink kapva-kaptak a
foszforos gyújtón, melynek készítésére a mi
vérünkből való Irinyi János tanította meg az
emberiséget.
Mindnyájan tudjuk, hogy a foszforos gyújtó
használata előtt mily nehézséggel járt a tűzgerjesztés a régiek aczéljával, kovájával, tapló¬
jával, vitriolban gyúló káliumchloratos fács-

káival, tüzszerszámaival. Ma ehhez képest
játék a tűzcsinálás ! Csak végig húzzuk a gyu¬
fát a dörzsölőszeren, s az rögtön lángra kap.
Hogy a gyufa olyan könnyen meggyulad, azt
a gyufa fejében levő foszfor okozza.
A foszforos gyufa magyar találmány, Irinyi
Jánosnak a találmánya. Nem az első nagy
találmány, miáltal az emberiség magyar em¬
ber útján lett gazdagabb!
Irinyi 22—23 éves ifjú volt, a bécsi mű¬
egyetemen Meissner tanítványa, a mikor
1836-ban az a világraszóló gondolata támadt,
hogy a foszfort czélszerűen lehetne gyújtó
készítésére felhasználni.
Rövid kísérletezés után egy arabmézgából,
ólomoxidból és foszforból álló gyújtóelegyet
állított össze, melybe olvasztót kénnel bekent
fapálczikákat mártott. Irinyi gyújtói megszáradás után a falon végighúzva, pompás láng¬

FORRADALOMHOZ.

gal égtek. Irinyi nem értékesítette mindjárt
találmányát, hanem eladta 00 forintért Bőmer
bécsi gyárosnak; alig pár hét múlva Bécs
utczáin már széltiben árulták a Rőmer-féle
gyújtógyár termékeit.
1840-ben Irinyi maga is fel akarta használni
•találmányát, gyújtógyárat alapított Pesten.
Kezdetben jól ment a dolga, de a tisztesség¬
telen verseny s a hatóság akadékoskodásai
elvették kedvét a küzdelemtől. Nagyváradra
költözött. Itt irta meg a «Vegytan elemei*
czímű munkájának első füzetét. A szabadságharcz idején Kossuth a nagyváradi puskaporgyárnál alkalmazta Irinyit. A harcz lezajlása
után igazgatója lett a nagyváradi István-gőz¬
malomnak. Később birtokára vonult vissza, a
hol 1896-ban, 76 éves korában elhunyt.
Irinyi János érdekes ember volt, de nem
ebbe a világba való. Találmánya révén lehetet

i '

1056

VASÁBNAPI ÚJSÁG.

volna fejedelmi vagyonnak az ura, ha túlzott
szerénysége nem idegenkedett volna attól, hogy
tudományát pénzre váltsa. Máskülönben sze¬
rencsés ember, ki megérte találmánya diadalát.
Ez a vékony szálka eljutott a földkerekség
amaz egyszerű népeihez is, a kik Európa
czivilizácziójából semmi mást nem vettek be.
A sivatagon csatangoló beduin, a botokud, a
ki csak ötig tud számlálni, az eszkimó és a
legsötétebb Afrika szerecsene ismeri ezt a vi¬
lágosságot és meleget adó fácskát, a mely egy
kézmozdulatra lángra gyűl.
Francziaországban már rég fennáll
a
nálunk most tervbe vett — gyufamonopólium;
így már tudjuk, hogy ott évenkint 32 milli¬
árd (egy milliárd: ezerszer millió) gyufát fo¬
gyasztanak el, azaz fejenként 840 darabot.
Ezt az arányt véve alapul, Európában lega¬
lább 300 milliárd gyufa fogy él évenkint.
A jelenleg Magyarországon dolgozó 18 gyufa¬
gyár közül 14 készít foszforos gyufát. Az összes
hazai gyújtógyárak 89,785 métermázsa foszforos
gyufát és 37,213 métermázsa svédgyufát ter¬
melnek. A svéd gyufa fejében nincsen foszfor;
ennek gyújtókeveréke kaliumchlorátból, kaliumbichromátból, miniumból és antimonszulfidból
áll. A svédgyufa csak a skatulya dörzsölő
IRINYI JÁNOS, A GYUFA FELTALÁLÓJA.
lapján gyűl meg könnyen. Ezen a lapon vö¬
rös foszfor (a foszfornak nem mérges módo¬
sulata), antimonszulfid és üvegpor keveréke már mindnyájunk fejében motoszkált valami.
van elkenve; a vörös foszfor kaliumchlorattal Kerestünk jó trükköket, újakat, szenzácziósakat és törtük a fejünket, mintha az élet ne¬
összedörzsölve tüzet ad.
Midőn itt egyet-mást Irinyiről és találmá¬ héz gondjai nehezedtek volna hirtelen vállanyáról felemlítettem, s az országban egyetlen, inkra és mintha most már a banda erkölcsi
már fakó fényképe után készített képét be¬ kötelessége lett volna Jack Kimerlynek a ke¬
mutatom, a nagy feltaláló emlékezetét óhaj¬ nyeret megkeresni.
Sokáig töprengtünk, csendesen, komolyan,
tottam olvasóink előtt felújítani. Szívesen be¬
mutatnám azt az Irinyi idejéből való néhány de nem igen jutott semmi az eszünkbe. Titok¬
szál gyújtót is, a melyre nem régen szert ban mindnyájan reméltük, hogy Davie Bang,
tennem sikerült; a nagy gonddal készített a ki a banda humoristája volt, majd csak
kisüt valamit, de hiába vártuk, hogy Davieből
gyújtók mintául szolgálhatnának ma is.
Hankó Vilmos. kitörjön a szellem és a humor, csak nem
akart megszólalni.
A banda kezdte magát már kényelmetlenül
JACK KOMÉDIÁS LESZ.
érezni, mert bántott bennünket, hogy Jack
így csalódjék a bandában, mikor végre —
Elbeszélés. — Irta Szebenyei József.
nagy megkönnyebbülésünkre
megszólalt
Mikor Jaclí Kimerly tizenhét éves lett és Davie Bang:
egy hónap alatt eltemette apját, anyját, egy
- Én tudnék valamit, de ahhoz partner
szép napon odaállt a második utczai banda elé kellene.
és azt mondta:
Jack szeme fölragyogott, a banda idegesen
— Fiúk, elmegyek komédiásnak.
fészkelődött
a hideg kőlépcsőkön.
Egy pillanatig néma megdöbbenés ült az
Hiszen
ezt nem lesz nehéz találni,
arczokon, aztán mindenünnen egy kérdés tó¬
mondta egyik is, másik is. Itt van az utczádult Jack felé:
ban Tilly Keats. Az apja úgyis részeges, az
— Van valami trükköd?
A világszerte ismert és kedvelt amerikai anyja meg nem szereti, mert mostohalánya,
bohóczok, az orfeumok elmaradhatatlan «knock- a banda odaadja neked Tilly Keats-et part¬
about»-jai, azok a mulatságos clown figurák, nernek. Igaz, fiúk ?
A fiúk bólongattak, hogy nagyon is igaz.
a kik vastagon bár, de sokszor kedvesen és
- Úgy tánczol, mint egy ballerina. Szép
ötletesen vagdossák a humort a fejünkhöz és
temperamentumuk, komikus nyugalmuk, vagy lány és gyönyörű termete van.
— A banda melléd adja Tillyt. Jó lesz?
karrikirozott elegancziájuk mindenkit megne¬
— Jó lesz, hagyta helyben Jack Kimerly és
vettet, ezek a kedves fiúk, a kik kiveszik a
mellényzsebükből a lóvakarót és bajuszkefének most már kérdő szemmel fordul Davie felé.
használják, a kik rovarporral hessegetik a Mi hát az a trükk?
legyet az arczukról, ha levetik a kabátjukat,
Három fiú elindult Tillyék háza felé. Az
az magától ugrik a fogasra, - - mondom — ablak alatt három hosszú fütty hangzott el,
ezek a szeleburdi figurák mind onnan kerül¬ és néhány perez múlva ott libegett előttük
nek ki a második, az ötödik, a századik utczai Tilly, lebontott göndör hajával, kaczéran mo¬
bandából, a jókedvű, ötletes, bolondos ameri¬ solyogva.
kai gyerekcsapatból és ott teremnek azok a
— El akarsz menni Jack Kimerlyvel komé¬
bolondos ötletek, a miken kaczag az emberi¬
diásnak?
A banda azt akarja, hogy te légy a
ség San-Franciskótól Jokohámáig és Newpartnere.
Yorktól Szent-Pétervárig.
Tilly ijedten, zavartan nézett a fiúkra.
Mindegyiknek van néhány egyéni, új trükkje, A szemét^ nagy, kék, ártatlan szemét tágra
mulatságos karrikaturája, a mi nélkül nincs nyitotta csodálkozás.
siker, nincs taps, és nincs kenyér. Azért volt
- Európába mennénk?
ez az első kérdésünk:
- A hova szerződést kapunk, — mondta Jack
— Van valami trükköd?
és hangjában volt valami könyörgő, kérő ár¬
A dolog tragikusnak tetszett ugyan, de azért nyalat.
a szemünk már mosolygott, mert azt hittük,
Bili Hardy, a ki eddig csak nézte, figyelte
Jack most el fog néhány mulatságos dolgot a dolgokat, most már elérkezettnek látta az
mondani. 0 azonban nem elégítette ki a időt, hogy beleszóljon a dologba:
várakozásunkat. Szomorú, ünnepélyes arczot
- A második utczai banda tehát elhatározza
vágott:
n*, T«„U
T7,'„,
l_l-»l
_•_ m-ii
-r-r
. . . .
azt gondoltam,
a bandának, nem hagytok cserben és segíttek,
hogy valami jó trükkhöz jussak.
A banda önérzetesen fogadta a szavakat.
Jack-ot meleg jóindulatról biztosítottuk és a
hogy letelepedtünk a templom lépcsőire —
mint a hogy komor pillanatokban szoktunk —
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becsületet hoznak a nagyvilágban a második
utczai bandára.
A dolog hivatalos oldala így el lévén in¬
tézve, most már az erkölcsiek következtek
Davie Bang felállt a templomlépcső legma¬
gasabb fokara, hogy mindenki lássa és hallja
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a mit mond, és minden szavát élénk mimi¬
kával kísérte.
— Keats Tilly, mikor a függöny felmegy,
kétségbeesett, szomorú arczczal áll a színpadon.
Elmondja, hogy mivel a vőlegénye hűtlenül
elhagyta, most az első automobil alá veti
magát. Á mikor ez elhangzott, Jack Kimerlyt
egy" apró játék-atomobilon ülve, valaki kilöki
a színpad mögül. Tilly egyet sikolt és a játék
kocsi elé veti magát. Jack megijed, leugrik a
kocsiról, felemeli a lányt, angol flastromot
ragaszt a hátára, ad neki egy pennyt és megint
el akar menni.
— Nagyon jó, nagyon jó, - - hangzott min¬
den felől.
Igen, de milyen ruhában leszek?
aggodalmaskodott Tilly.
— Szép utczai ruhában, — mondta Davie, Jacknak pedig a tyúkszemén lesz egy nagy
automobil pápaszem. Ez volna az úgynevezett
belépő. Tilly betanul egy jó tánczot, Jack
pedig mialatt ő tánczol, gumimból készült
tojásokat rak le a földre. Tilly pedig a tojások
közt ugrál. Mikor egy tojást ellök a lábával,
Jack mérgében hozzávág egyet, de az vissza¬
ugrik, mint a gummilábda.
Davie Bang beszélt, beszélt, egyik csacsiságot
a másik után, a banda pedig mosolyogva
hallgatta. Tillynek tetszett a dolog, és Jack-riak
sem volt ellene kifogása, csak azt szerette volna,
hogy olyasmi is legyen benne, a hol valami
hátborzongató mutatvány van, hogy a közön¬
ség féljen, remegjen és izguljon a látványon.
Davie Bang ilyet is tudott.
- Ha majd már lesz pénzetek, vesztek egy
kis automobilt, a mely villamos erőre lesz
berendezve. Beültök ketten és a színpadon
körös-körül irtózatos sebességgel hajtjátok.
Tilly áll benne hátul és egy zászlót tart a
kezében, a mely lobog a rohanás közben és
mikor legjobban szalad, elsüt egy revolvert.
A szinpad közepén pedig áll három gyerek,
a kik borzasztóan sikongatnak, mert félnek,
hogy a kocsi elgázolja őket. A közönség az
ilyentől irtózik és ez nagyszerű szám.
Tillynek tetszett ez a rohanás, a zászló, a
revolver meg a sikongó gyerek, de megint
csak aggodalmaskodni kezdett:
- Milyen ruha lesz rajtam, mikor a zászlót
tartom ?
- Nem lesz rajtad ruha, csak egy amerikai
zászlóba leszel begöngyölve és a vége lobog
szintén ulánad.
Tilly tapsolni kezdett örömében és szinte
csillogott a szeme, a mikor elképzelte, hogy
milyen szép lesz ő abban a robogó automo¬
bilban egy csillagos zászlóba csavarva.
Jack Kimerlynek is ragyogott a szeme.
- Nézzétek, fiúk. Én kapok a biztosítótár¬
saságtól tízezer dollárt nemsokára. Ebből ve¬
szek magamnak egy ilyen kis automobilt és
aztán megkezdhetjük a próbákat.
Tilly a partnere nyakába ugrott, össze¬
vissza csókolta és mikor haza mentünk, tánczolva, ugrálva ment az utcza közepén, kezét
magasra tartotta, mintha a zászlót lobogtatná
és forgott körös-körül, mint a forgószél.
Két-három hét múlva már ott volt az auto¬
mobil. Apró, inkább játékkocsi volt - - melyen
Jack épen hogy elfért egy szűk kis ülésen és
Tilly hogy épen hogy megállhatott hátul. Egy
méternyi magas vasrúd volt a hátulsó részhez
erősítve, a melybe Tilly fogódzóit és mikor
megindult a csendes, aszfaltos utczán, úgy ro¬
hant, mint egy kis fenemasina. Nem töfögött,
mert villamos erő hajtotta. Jack pedig úgy
vezette, mintha egész életében soffőr lett volna.
A fiúk irigy kíváncsisággal nézték a gyakorlatozátt. Külön tervek szerint készült a kis
masina, valóságos csodagép volt. Meg tudott
fordulni két méteres területen és olyan gyor¬
san tudott menni vele Jack Kimerly, mint a
gyorsvonat sebessége.
Egy heti gyakorlatozás után már vígan ment
minden. Az utcza széliében krétával körülyonaloztunk egy szinpad nagyságú területet
és a körül kellett neki forogni minden este.
Mi a kör közepén álltunk néhányan és üvöl¬
töztünk, mint a fába szoiúlt férgek. Jack pedig
rohant körös-körül, sebesen, mint a szél és
Tilly szép volt, csodásán szép, a mint a lobogó
úszott utána, hullámosán, mintha lelke lett
volna.
Lassan-lassan elkészült minden. A gummi-
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tojások, a Tilly ruhái, a zászlóruha, a testszinü Valami levantei ember, Nicola di Maddelena alatrikó, csipkés alsószoknya, és azok a gummiból pította a tizennyolczadik század közepén. Róla
készült pehely czipők, a mikben Tilly olyan nevezték Cafó dél Grecónak, a görög kávéházavolt, mint valami földre szállott tündér. Mikor nak, később röviden craak Café Grecónak.
ilyennek láttuk, a szivünk kezdett összehuzódni
és titokban mindnyájan irigyeltük Jack Ki¬
merlyt, a ki most elviszi magával Tillyt.
Szerettük volna, ha most ebben a szép ruhá¬
ban, a zászlóval, a kis gépkocsival itt marad
közöttünk, hogy mi láthattuk volna csak ezt
a csodát, a mi a Davie Bang fejében szüle¬
tett meg.
Cáöndes sugdosások következtek:
— Tilly mégis fiatal lány, nem való neki
olyan messzire menni. Talán egyszer leesik a
kocsiról, mikor legjavában rohan. Ki veszi azt
a lelkiismeretére, hogy egy ilyen gyönyörű
lány meghaljon a színpadon ilyen vakmerő
rohanás közben?
• A második utczai bandának vigyázni
kell az utcza jó hírnevére, - - mondta Bili
Hardy.
— Mi leszünk az oka, ha leesik egyszer —
toldotta meg Davie Bang. - Mit fogunk mondani a szüleinek, ha
számonkérik tőlünk a lányukat?
Mikor már megérett bennünk a gondolat,
a banda elé czitáltuk Jack Kimerlyt.
Liszt Ferencz relietképe.

fi

lemek, a kik látogatói voltak, itt lelkesedtek
Róma mirabiliáin, megtermékenyültek, hatot¬
tak. Az egyes nemzetek fiai kegyelettel kere¬
sik fel e helyet, hogy nagy honfitársaik em¬
lékének áldozzanak. Ide vonzza az olaszt Góldoni és Eossini, a francziát Regnault, Berlioz,
Gounod, Bizet, a németet Winckelmann,
Goethe, Mendelssohn, Schopenhauer, Wagner,
Lenbach, az angolt Byron, Gibson, a dánt Thorwaldsen, az amerikait Mark Twain, az oroszt
Gogol, a lengyelt Mickiewicz. Hát a magyart
vonzza-e valaki? A magyart Liszt Ferencz.
Liszt Ferencz ifjúkori hangverseny körútjai
közben 1839 elején jutott el először Rómába
és csaknem félévet töltött ott, főleg a régi
egyházi zenét tanulmányozva. Benső barátsá¬
got kötött Ingres franczia festővel, ki bizo¬
nyára elvitte a híres Café Greco művésztár¬
saságába. «A Café Greco ebben az időben
nem valami csábító hely volt. A Greco, irja Berlioz 1830-ban - - a legutálatosabb ká¬
vémérés, a mit csak találni lehet: piszkos,
nedves, sötét; semmivel sem lehet igazolni
hogy elsőségben részesítik a Rómában tar¬
tózkodó mindenféle nemzetiségű művészek.
Az ember itt gyalázatos rósz szivart szí, alig
jobb kávét iszik és ezt sem márványasztalo¬
kon szolgálják fel, mint máshol mindenütt,

>

Müvész-arczképek a kávéház egyik falán.

A Café Greco.

A banda úgy ha¬
tározott,
- mondta Bili
Hardy, — hogy Tilly Keats
itthon marad.
Tilly, a ki ott ült az
utcza szélén a kis autó¬
ban, felfigyelt, mert látta,
hogy itt valami szokatlan
történik.
- De hisz a banda ne¬
kem adta a lányt, — tilta¬
kozott Jack.
— A banda adta, a banda
el is vette, — mondja Da¬
vie, a humorista és min¬
denki mosolygott hozzá.
Jack, a hálátlan, nem
szólt egy szót sem. Vissza¬
ment a kocsijához, bele¬
ült, — Tilly a háta mö¬
gött — megcsavarta a kor¬
mánykereket és mint az
üldözött vad, nekiiramodott
a városnak.
Tilly Keats pedig moso¬
lyogva lobogtatta felénk a
zászlót és csengő, meleg
hangon kiáltotta:
Good bye boys. Isten
veletek.

Művészek a kávéházban a múlt század elején.
A CAFÉ GRECO RÓMÁBAN, A HOL LISZT FERENCZ RELIEFKÉPE

LISZT-EMLÉK RÓMÁBAN.
A római Via Condotti fényes modern üzle¬
tei között szerényen húzódik meg egy régies,
ablakkirakatú kávéház : a Café Antico Greco.
Szegényes külseje épen nem csábítja be az
embert, pedig e külső mögött nagy és fényes
múlt áll.
A Café Greco Róma legrégibb kávéháza.

Az élolmes levantei jó helyet választott ki
üzlete számára, mikor azt Róma újkori ide¬
gennegyedének központja, a Piazza di Spagna
tőszomszédságában nyitotta meg. Ebben az
időben a Rómában tartózkodó idegenek job¬
bára irók, költők, tudósok, művészek voltak,
így a Café Greco a múlt század elején mű¬
vészkávéház lett.
A másfélszázados kávéház nagy múltját
minden időkre beragyogják azok a nagy szel-

hanem kis, keskeny fekete
fa-asztalkákon, melyek ra¬
gadósak, épen úgy, mint
e szeretetreméltó helyiség
fala. A kávéházat estén¬
kint szoktuk felkeresni és
ott azok a franczia művé¬
szek, a kik nem ösztön¬
díjasai a római művészaka¬
démiáknak, békeszivart szív¬
nak velünk, a hazaszeretet
puncsának fogyasztása köz¬
ben. » A kávéház közönsége
sem volt mindig kellemes.
«Én - - irja Mendelssohn
1830-ban —jóformán soha¬
sem megyek a Café Grecóba, mert borzadok úgy a
német festők társaságától,
mint e kedvencz helyüktől.
A kicsiny, sötét, mintegy
nyolcz lépés szélességű
szoba egyik oldalán tilos
dohányozni, a másik olda¬
lán ellenben szabad. És itt
ülnek ők köröskörül a pa¬
dokon, lábaik mellett nagy
mészáros - kutyák, fejükön
széles kürtőkalap, nyakuk,
VAN.
arczuk, csaknem egész fe¬
jük csupa szőr, a mit az arczukból mégis
szabadon hagy a szakái, azt elfedi a szem¬
üveg, rettentő füstöt csinálnak (csakis a szoba
egyik felében), kutyáik pedig férgek terjesz¬
téséről gondoskodnak; szürcsölik kávéjukat,
miközben gorombaságokat mondogatnak egy¬
másnak, és úgy beszélnek Tiziánról és Pardenoneról, mintha ezek közöttük ülnének és
szintén szakált és köcsögkalapot viselnének.
E mellett oly beteges madonnákat, erőtlen
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zsolódó kavicstörmelékre, a mely őrlődik 8
vad a mely hasonlíthatatlanul óvatosabb és recseg-ropog a testük súlya alatt.
a bőrére vigyázni jobban tud, nemcsak sok¬
De ez a kisebb zaj és a kevesbbé idegen¬
kal ritkábban talál olyan búvóhelyet, a hol
szerű
itt, még akkor is, ha a lovaink fújnak,
biztonságban érzi magát, hanem ösztönénél
prüszkölnek,
vagy felhorkantanak. Ez mi n a
és egész természeténél fogva sokkal bizalmat¬
állati
hang,
a
mit a vadállat nem tart elvisel¬
lanabb, s a legkisebb gyanús jelre is rögtön
hetetlennek.
De
a kocsi, a szekér, a szánka.
talpon van, hogy gyakran már olyankor me¬
neküljön, a mikor a vélt vagy igazi ellenség Az mind kattog-pattog, ropog; még arány¬
lag a szánka legkevésbbé; hanem az is össze¬
még nem is igen vehette őt észre.
töri az eléje került gályát és súrolja az út
A nagy vad megközelítésének legjobb és mentén levő bokrokat, a mivel ugyancsak szo¬
legszebb, mert vadászszempontból is legneme¬ katlan zörgést és zenebonát támaszt. Vagy
sebb módja a cserkészet, immár lehetetlen, talán nem is olyan teljességgel szokatlant;
•K
vagy
csak igen ritka esetben és kedvező kö¬ hisz' fahordó szekerek mégis csak jönnekLépjünk be a Café Greco boltozatos ajtaján
rülmények
közt megkísérelhető. Mert a cser- mennek az erdőben, sőt a forgalmasabb pon¬
délebéd ideje után, mikor megürül a helyiség.
A vastag falak mögött elhal az élet zaja és az készőutak, - - ösvények, - - a melyek az er¬ tokon a rendes közlekedés is állandóan okoz¬
alacsony boltivek homályában a múlt század dőt, a nagy vad e legigazibb természetes tar¬ hat ilyen zajt, a mit azután a nagy vad job¬
hangulata vesz körül, mikor még itt jártak tózkodási helyét, keresztül-kasul szelik: most bára megszokik, és minthogy állandó tapasz¬
azok a nagy férfiak, kiknek empire diszít- már, a falevél hullása óta, tele vannak ha¬ talata szerint az ilyenek által veszedelem nem
raszttal s rajtok azzal a nesztelenséggel mo¬ fenyegeti, el is múlik ezek iránt a bizalmat¬
ménybe foglalt képmásai ékesítik a falakat.
Ilyen időtájt naponta megjelenik a Café zogni, a mivel a rendkívül óvatos nagy vad¬ lansága.
Grecóban egy művész kinézésű ősz öreg úr. hoz lehet jutni, majdnem képtelenség. Ilyen
A fahordó szekerek csöndes, nyugodt, meg¬
Áthalad a kávéház ketté osztott előrészén és cserkészőosvények hijján a nagyvadat csak állás nélkül való haladása a szarvast alig-alig
lesen,
vagy
hajtásban
kaphatjuk
magunk
elé,
megtelepedik a hátsó szakaszában, melyet tré¬
zavarja, és a különben annyira szemfüles és
fásan omnibusznak neveznek hosszúkás alakja a mi mind a kettő messze mögötte marad va¬ vigyázó, mindig figyelő nagy vad még a fa¬
és két oldalt a falak hosszában elhelyezett dászszempontból a cserkészet művészetének, vágás állandó zaját is meg bírja szokni; attól
padjai miatt Megiszik egy feketét, átfutja a nem is szólva arról, hogy kivált télen, csi¬ nem riadozik; mi több, szigorú télen, a mikor
lapokat és aztán pillantásával üdvözölve a korgó estéken és hajnalokon, vagy épen éjsza¬ nehéz élelemhez jutnia, majdnem azt teszi, a
szemben lévő arczképet, távozik. Az a inár- kákon, - - a mikor a nagy vad jön-megy és mit a varjú, a mikor a szántóeke után vonul
ványrelief Liszt Ferenczet ábrázolja, az öreg így a leshelyig is elkóborolhat, - - az ördög a barázdában; a szarvas is, inség idején, a
úr pedig Sgambati János zeneszerző, Liszt ácsorogjon és fagyoskodjék, a legszebb vadász¬
legkedvesebb és legkiválóbb római tanítványa. élvezeteknek még reménye nélkül is. A haj¬ ledöntött fák terített asztalán lakmározik, alig
Ezen a czímen mutatkoztam be neki egy na¬ tás pedig egy vadász számára jóformán biz¬ egy puska]övésnyire a munkásoktól, a kiktől
pon. «0n tehát magyar!» fogadott látható tos eredménytelenség; legalább is a nagyobb nem tart, hisz' az a fejszecsapás és fűrész
örömmel az ősz művész. És lelkesedve kez¬ erdőkben, a hol főnyereményszámba vehető, nyiszorgás, a mivel azok felverik az erdő
dett beszélni Mesteréről, a nagy emberről és ha a megriasztott vad épen ott vált át, vagy csöndjét, egyúttal azt is jelenti, hogy lesz
nagy művészről, kinek Róma örök hálával vonul el, a hol az az egyetlen puskás várja. friss galy, és rajta gyönge rügy, a mely a
tartozik, a miért ma a zenei életben oly ki¬ Sikeres hajtáshoz rendes körülmények közt nagy vadnak nyalánksága.
Azután jönnek a fahordószekerek és minden
váló helyet foglal el. Azt elhallgatta, hogy eb¬ több vadász kell, a ki a vad útját, úgy a hogy,
vad iránt közönyösen folyik a munka, a gépies
ben a munkában ő volt a Mesternek apostola elállhassa.
és utóda. Azt is csak a kávéház tulajdonosa,
És mégis van annak igen egyszerű, bár szállítás, a minek tipikus zaja a lódobogás,
Gubinelli - - maga is művész, festő — árulja részben furfangos módja, hogy akár a ritka a keréknyiszorgás, a lőcskattogás. Még a sze¬
el, hogy Liszt domborművű mellképét, melyet erdőben tartózkodó, könnyen észrevehető, de kér mellett ballagó kocsis sem egyéb, mint
Welonszky Pius a jó nevű lengyel szobrász bennünket is könnyen észrevevő nagy vadat egy mozgó gép. Lépked és legfeljebb pipázik;
faragott márványba a Mester utolsó éveiben,
annyira megközelítsük, hogy a mai remek közben suhint néha egyet az ostorával és rá¬
Sgambati ajándékozta a nyilvánosságnak.
golyóspuskákkal a legnagyobb bizonyossággal mordul a lóra, de hogy van-e valahol szarvas
Ez az egyetlen emlék Rómában, mely Linzt leteríthessük, zsákmányul ejthessük. — Ez: a az útja mentén, azzal mitsem törődik ; ha van
is, oda se pillant.
Ferencz dicsőségét hirdeti.
barkácsolás.
S a szarvas, — általában a nagy vad, ide¬
Idegen művész készítette, idegen kegyelet
Ha a cserkészetet a legnagyobb vadászmű¬
állíttatta és ápolja.
vészetnek nevezhetjük (még pedig teljes jog¬ számítva a dámvadat és az özet, — (vad¬
Hcndcl Ödön. gal), akkor a barkácsolás ennek a paródiája, disznóra barkácsolni nem lehet s az ehhez
azzal a különbséggel, hogy a «játék» itt is hasonló kísérlet eredménye tisztán vak vélet¬
«vérbe megy» s hogy a vad itt is az életével len műve), ezt megszokja, megtanulja. Az er¬
fizet; de tulajdonképen nem hozzá méltó ne¬ dőben jövő-menő szekér vagy szánka elől nem
BARKÁCSOLÁS.
mes módon; mert az emberi furfang attól igyekszik sietve menekülni, ha figyel is, abban
Irta Bársony István.
fosztja meg, a mi a védelmének legnagyobb nagyobb fokú bizalmatlanság nincs, sőt néha
a lustaságig menő elbámulás jellemzi ilyen¬
Itt a tél s a fa lombja legnagyobbrészt le¬ erőssége : a veleszületett bizalmatlanságtól.
kor a gyanútlanságát. Ha nagyon is közel van
Míg a cserkésző vadász egymaga, vagy leg¬ az úthoz, beljebb ugrik néhányat s ott meg¬
hullott ; csak a cser- meg a tölgybokrok tar¬
togatják még fonnyadt lombdíszök egy részét, feljebb egy kísérővel, (a ki a cserkészö-ös- áll, úgy nézi a közeledő s aztán távolodó fo¬
a melyből tavasz felé is marad rajtok. Az vény hálózatát ismeri és így a terepen idegen gatot. Ha pedig messzebbre van, (és ezalatt
erdő megritkult és csupasz fái közé messzire vadász számára néha nélkülözhetetlen), keresi még száz lépést sem értek,) akkor akár még¬
lehet látni, nem úgy, mint a nyár buja nö¬ a nagy vadat, a melyet gyakran a legnehe¬ sem mozdul, csak néz, de egész viselkedése
vényi élete évadján, a mikor ezer meg ezer zebb viszonyok közt kell megközelítenie, a azt mutatja, hogy nem fél; mindössze egy
leveles ág és galy vont függönyt a kutató vad minden éber érzékének a megkerülésével kicsit csudálkozik. A helyett, hogy - - embert
szem elé. A bozót sűrűsége is inkább csak és kijátszásával: addig a barkácsoló vadász sejtvén, - - gyorsan odább állana: megbízik
egymásba fonódó galyszövedek, a melyen itt- egyszerűen ráül egy kocsira, vagy szekérre, a szokott zaj ártatlanságában, néha olyan va¬
ott rezget a szél egy-egy szintváltott leve¬ vagy szánkára, (havas területen), és minden kon is, hogy még a rósz szél sem izgatja, ha
let ; az aszott lombmaradvány közül kizöldel különösebb fejtörés nélkül, rejtőzésre még csak tudniillik a szekér felől fúj a szél ő feléje,
néhol egy pár kései születésű szívós bokor¬ nem is gondolva, elindul az erdőség közle¬
levél, a mely a nagy haldoklás elhullói közt kedő útvonalain, és legfeljebb arra ügyel, a mikor az emberszagot rögtön megérzi finom
hogy 1. lehetőleg jó széllel haladjon, (a mi szimatoló érzékével. Mert ha a szekér halad
majd utolsónak marad.
s az ember nyugodtan ül rajta: ez a szarvast
A vadász, a kinek a sűrűség ezelőtt nagy egyetlen rokonvonása a barkácsolásnak a cser¬ is megnyugtatja, úgy hiszi, nincs oka ideges¬
akadályára volt abban, hogy az erdők rejtőző készettel), és 2. hogy fölösleges zajt ne tá¬ kednie, az «ellenség» most nyilvánvalóan nem
vadjait megpillantsa: most azt a bizonyos masszon; oknélkül ne sokat fészkelődjék. így igazi, mert nem törődik vele.
• nyitott könyvet* láthatja maga előtt, a mely¬ kell viselkedniük tehát a szállító - alkalma¬
A megcsalt, rászedett vad gyarló korlátolt¬
ben mindenképen sokkalta könnyebben olvas¬ tosságon levő többieknek is: a kocsisnak,
hat. De a mit igy talán nyer a vámon, azt a kísérő vadőrnek, esetleg a velünk tartó tár¬ ságát aknázza ki az ember ilymódon. A más¬
elveszíti a réven, mert viszont őt is jóval ha¬ sunknak, vagy néző közönség számba menő kor rendkívül neszes, rögtön menekülő szarvas
marabb vehetik észre az emberben halálos más kísérőnknek, mert a barkácsolás mind¬ odavárja a zajjal közeledő kocsit és nem fut
veszedelmüket sejtő vadak, a melyek igy még ezt a sokadalmat megtűri, sőt részben köve¬ el előle. A vad megközelítését tehát, ezt a
korábban elmenekülhetnek, mint a míg a fát teli. Hisz' kocsis nélkül a fogatunk el nem le¬ legnagyobb nehézséget, barkácsolva küzdi le
és bokrot teljes épségével fedő lombozat ő het ; de a jószemű vadőr, vagy erdőőr is rend¬ a ravasz vadász. Hanem azért még van egy
kívül előnyünkre van, nemcsak a «több szem pár megoldásra váró feladata, a míg a véres
előlök is mindent eltakar.
többet lát» örök igazságánál fogva, hanem
A lombhullás és a velejáró erdei ritkulás azért is, mert az ilyen gyakorlott szemű erdő¬ csergalyat, a diadalmi jelvényt, a kalapja mellé
tehát nem könnyíti meg a vadásznak a vad járó máskép néz és hamarabb vesz észre. Már tűzheti.
megközelítését, hanem inkább még nagy mér¬ pedig a barkácsolásban is nagy szükség van
Mert a vad rendszerint nem fut ugyan el
tékben megnehezíti; sőt a nagy vaddal szem¬ erre.
előle (inkább mondbatnók: a lovak elől), de
ben ezt szinte lehetetlenné teszi. A kis
mindenekelőtt mégis észre kell venni, hogy
vad, a nyúl és a fáczán meglapul ugyan
k.?^„ van ' hol ácsorog? Lehet, hogy valamely
A járművünk,
legyen az bárminő, - sűrű bokorban fekszik, a hol megpillantani
néhol a neki jó fedezetet és búvót kínáló
elindul
és
halad
az
erdő
utain. Lassan, lépés¬ nem könnyű.
gazosban, bozótosban és esetleg az ember
közvetetlen közelségéből ugrik fel, vagy röpül ben mozognak a lovak; de még így is na¬
Minthogy a kocsinak megállania nem sza¬
ki, minthogy mindaddig remélte, hogy nem gyokat dobban nehéz patájuk, a melyet, hogy bad, mert a vad bizalma épen abban gyöke¬
kényszerül a nyilt meneküléssel, de a nagy hova tesznek le, nem igen nézik; talán száraz rezik, hogy a közeledő zaj szépen el is vonul,
ágra lepnek, a mely ketté pattan; vagy móra nélkül, hogy valami bajt okozna: tehát
szenteket és jámbor hősöket festenek, hogy az
ember kedvet kap időnkint közibük ütni.»
A nagy műveltségű és finom lelkű Liszt
így aligha lett állandó látogatója a Café Grecónak.
Másodszor hosszú 22 év múlva, 1861-ben
került vissza Liszt Rómába és itt lakott 1869-ig;
de ezután is haláláig évről-évre visszatért pár
hónapra.
A Café Grecót azonban e hosszú idő alatt úgy látszik — egyszer sem kereste fel.
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már maga az észrevevés is éles szemet és
gyors megkülönböztetést kivan. A mikor pedig
a barkácsoló vadász a vadat már megpillan¬
totta, akkor következik föladatának legnehe¬
zebb része.
A haladó kocsiról le kell lépnie (a kocsi
ehhez képest minél alacsonyaab legyen), de
nem azon az oldalon, a melyiken a vad van,
hanem a másikon, mert így kevesebb feltű¬
néssel jár ez a mozgása. Ezt a lelópést bizony
néhol az út alakja, mélysége, egyik vagy má¬
sik oldalra hajlása ugyancsak megnehezítheti,
de ha a vadász ügyes és az alkalmas másod¬
peremet gyorsan fel tudja használni, akkor
mégis csak szerencsésen a maga talpára áll¬
hat. Most aztán a haladó kocsit előre ereszti
és maga nyomban szorosan hozzásimul a kocsi
hátuljához, úgy lépked, elválhatatlanul a mozgó
tömegtől. Hanem ez a «lépkedés» nem épen
élvezeti séta. Mert a szemét folyvást a vadon
kell tartania, a melyet valahol maga előtt lát
a fák közt, a bokrok közt, az egymásba fo¬
nódó vesszők sűrűjében, így aztán arra nem
nagyon ügyelhet, hogy hova lép; különben is
olyan szorosan lapul a kocsihoz, kogy a lába
elé nem lát. Mit van mit tennie, félkézzel a
kocsiba kapaszkodik s • erősen fogja, nehogy
megbotoljék, a másik kezében a puska van
ezalatt. A vad már régóta hallja és hallgatja
a zörgést, de az ily hangokat megszokta és
vagy helyben marad, vagy csak kevéssé mo¬
zog, esetleg lassan vonul arrább, néha már
azért is legszívesebben áll, nehogy a rejtekét
fölösleges mozgással elárulja. Azután látja is
a kocsit, de csak a lovakra figyel, mert azok
mozognak. Egyáltalában a mozgás az, a mi
érdekli s a miből «ért». Annak a természeté¬
ből ítéli meg: tanácsos-e még az ácsorgás,
vagy jobb lesz eliszkolnia.
A vadász ekkor mutatja meg, hogy tulaj¬
donképen mit tud, milyen ügyes és szemfüles,
a másodpercz esélyét is kiaknázó kész Nim¬
ród-e. Mert az a feladata, hogy abban a pil¬
lanatban, a mikor a cselekvés ideje elérkezett,
hagyja útjára a kocsit és ő maga maradjon
egy helyben mozdulatlanul, lehetőleg valami
fedezet mögött, a honnan a kocsit bámuló
vadat jól láthatja. (Ez alatt a vadász azt érti,
hogy a nemes részekhez vezető utat tud biz¬
tosítani a golyójának.)
Az, hogy jól lássa a vadat, még sokkalta
lényegesebb, mint a jó fedezet; mert a figyelő,
elbámuló vad csak a mozgó leveleket és a
kocsit nézi s tíz eset közül kilenczszer az
elmaradó vadászt nem is veszi észre.
A többi néhány pillanat műve. A puskát
lassan, óvatosan, heves mozgás nélkül emelni
minden vadász tudja, a ki nem lámpalázas.
A hidegvérű czélzás pedig hamar megtörténhet.
Igaz, hogy az alatt nem szabad remegni sem
a vadász szivének, sem a puska csövének.
Most, a mikor erre az esztendőre már vége
a cserkészetnek, de sok helyen még van lelőni
való nagy vad: így barkácsolva legkönnyebb
•ezt a fölösleget a tenyészanyagból kiselejtezni.
Mindenesetre legkényelmesebb módja ennek
a barkácsolás, a mi feltételez ugyan ügyes¬
ségeket, de fáradság minél kevesebb jár vele.
Minthogy a szarvastehén lövése akkor kez¬
dődik a törvény szerint, a mikor a bika-lövés
már véget ért (október közepén), tehát az őszi
lombhullás igen rövid ideig engedi meg a
tehénre cserkészéét, ha ugyan egyáltalában
megengedi, hisz október közepére már min¬
den cserkészőntat elboríthat a zörgŐs haraszt;
így a tehénlövésre legmegfelelőbb a barká¬
csolás. Legalább mindenütt, a hol a terület
nyugalmát haj tóvadászatokkal zavarni nem
akarják.
Jóval kevesebb élvezetet kinál biz' ez a sze¬
gényes tehénirtás, mint a mikor az erdő ko¬
ronás urai közül van alkalmunk kivenni a
dézsmát; de azért egy-egy jó lövés örömét
ezzel is megszerezhetjük.
Kényelemszerető, fáradságkerülő vadászok¬
nak még a nyáluk is folyik egy kis remény¬
nyel kecsegtető barkácsolásért; legfeljebb akkor
érzik a lemondás keservét, ha folyvást olyan
vad, (például szarvasbika,) kerül eléjök, a
melyet lőniök már nem szabad, mert tiltja a
törvény.
Magam is barkácsoltam már úgy szarvastehénre, hogy kisebb-nagyobb csapatokban,
kettesével, hármasával, magányosan és tizen¬
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kettesével összesen huszonegy szarvasbika volt
előttem, tehén pedig csak egyetlenegy. Az az
egy is a tizenkét bika élén és vitte magával
na
gy gyanakvásában a koronás urakat, hogy
igazán királyi látvány volt, a mikor az erdő
szélén levő vetés sarkán remek iramban át¬
váltottak.
Miközben a tehenet keresve, utánok hajttattam : újra elénk kerültek és harmincz-negyven lépésnyiről bámultak ránk, de ő asszony¬
sága úgy eltűnt, hogy az erdő bokrai és fái
közt többé meg nem pillanthattam.
Ellenben ott voltak a gyönyörű agaucsos
daliák, az én «ne bánts virágaim*, a kik
mintha csúfoltak volna, lépésben sétáltak át
az erdő havas útján, az őket végkép eltüntető
sűrű vágás közé.

Az osztrák festészet egy egyetlen kiemelkedő
egyénisége, Klimt nem kell a bécsieknek, nem
rajonganak érte sem a hivatalos körök, sem a
nagyközönség, pedig Klimt mégis csak Bécs
kultúrájának egyik túlfinomodott szülötté, de
oly áthidalhatatlan űr választja el öt az át¬
lagos bécsi ízléstől, hogy művészete inkább
fejcsóválásra, mint megértésre és gyönyörkö¬
désre készteti a látogatók tömegét. Képeit egy
műkereskedósben állitotta ki, a teremben csak
az ő művei láthatók, a mi előnyös is, mert
művészete nem tűr meg semmi visszaemléke¬
zést, semmi összehasonlítást a múlttal. De
Klimt nem a jelen, Klimt művészete a jövő,
semmi köze sincsen a mai osztrák átlagos
művészethez, ahhoz, melyet a nagyobb kö¬
zönség keres és pártfogol, melyről irni akarok.

Ezt a művészetet a Künstlerhaus, mely a
budapesti Műcsarnoknak felel meg, a HagenAZ OSZTRÁK MŰVÉSZEK KIÁLLÍTÁSAI,
bund, mely mintha a Nemzeti Szalon s a meg¬
Bécs, deczember 10. szűnt Miénk vegyüléke volna s a NiederösterCsakúgy mint nálunk, Bécsben is egyre- reiohisches Goworbemuseum, mely az Iparmű¬
másra nyílnak meg a képkiállítások s egyéb vészeti Múzeum czéljait szolgálja, mutatják be.
Nos, a Künstlerhausról még a legnagyobb
művészeti tárlatok, melyek majdnem teljes ké¬
pét adják a mai osztrák festészetnek s nem jóindulattal sem lehet elismeréssel nyilatkozni,
egy érdekes összehasonlításra adnak alkalmat, színvonala mélyen a műcsarnoki kiállításé
ha a budapesti kiállítások eredményeihez mér¬ alatt marad. A mi figyelemreméltó van e ki¬
állításon az két halott művész alkotásai kőjük látnivalóikat.

H A Z A F E L É . — Litkei Antal rajza.
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azok a bizonyos velenczei képek, melyek az
embert kiállításról-kiállitásra üldözik, melyeken
szép a tárgy, de művészetnek nyoma sincs. Az
idősebb művészek ilyen képei még jobbak,
mint fiatal követőiké, az öregek bármily fá¬
radtan, bármily gépies routinnal mégis csak a
maguk szerepét játszák, a fiataloknál azonban
teljesen élettelen, lelketlen modorrá válik ez
a stílus. Egy-két kivétel van: Hans ám Ende,
a ki azonban worpswedei művész. Epstein, ki
talmudi hangulatokat bánatos szentimentálizmussal fest meg. Kasparides, Glotz Pontini
képei és Herschel egy képe, mely az egyetlen
pleinair kép e kiállításon, más környezetet
érdemelnének.
Még kétségbeejtőbb középszerűséget mutat¬
nak az arczképfestők. Egészen bátran le le¬
hetne szedni a legtöbb képükről a számokat
és a névjelzőtáblácskákat s az egyik művét a
másiknak ajándékozni, mert ezeken a külső
jeleken kívül alig-alig van valami, a mi egy¬
mástól megkülönböztetné őket, annyira meg¬
egyeznek egy dologban: a semmitmondó édes¬
késségben. Ezek a festők nem keresik az áb¬
rázolt arczán az egyéniséget, eszükbe sem jut,
hogy ezek az emberek, a kiket festenek, más
és más egyéniségek, erősek vagy gyöngék, ra¬
vaszok vagy nyiltszivüek, szelídek vagy indu¬
latosak, rabok, uralkodók, élnivágyók avagy
titkon megtöröttek. Ők csakis a nagyvilági élet
hazug maszkját festik, előkelő ruhákat, a női
ruha selymének csillogását, ékszereket és olyan
A NAGY TÁRSALGÓ.
affektált színházi állásokat, melyeket már a
színházból is elűzött az idő. Igaz, hogy ez
zött látható, báró Merődé és Quittner képei tásaihoz. A mit ezek ezen a kiállításon nyújta¬ egy engedmény, melyet a közönségnek tesz¬
között. Merődé ügyes festője volt a félhomály nak, az igazán szerfelett vigasztalan. Nem egyéb nek, melyet ez megkíván, hiszen legtöbben az
hangulatainak, melyeket a németalföldi festé¬ az, mint az elődök felhalmozott tőkéjének élet mosolygó, szép és erős urának akarnak
szet mindenuntalan felfedezhető hatása alatt csöndes és kispolgári megelégedettséget sugárzó látszani, de a művészet kérdése nem tűri az
festett, interieurjei s a bécsi életből vett jele- kamatoztatása, mely gondosan óvakodik bármi ilyen megalkuvást, melynek eredménye felszí¬
netes képei a nyolczvanas évek sötét, de a újat és egyénit hozzáfűzni ahhoz, mit az utó¬ nes, sablonos egyformaság a képeken, a szem¬
mellett meleg tónusú színezését mutatják. dok könnyen örököltek. A tájképfestés követ¬ lélő lelkében pedig unalom, sőt megvetés.
Quittner modernebb és egyénibb is. Majdnem kezetesen ragaszkodik Bécs zegzugos utczáinak Mindehhez egy specziálisan bécsies vonás já¬
kizárólagosan csak tájképfestő. Képeit előkelő hagyományos aquarellstilusban való, ábrázolá¬ rul, valami jólelkű negédeskedés, Wiener Hu¬
monumentalitásra irányuló törekvés jellemzi, sához, vagy Bécs lágy hajlású, dombos vidé¬ mor und Chic, mely egyforma kaczéran te¬
színei levegősek, világosak. Nem a napsütés kének megfestéséhez. Minden egyénibb felfo¬ kint le Adams, Torggler, Krausz és sajnos
festője, inkább a kissé borús hangulatokat sze¬ gás, világítási hatások keresése, erősen kiemelt Július von Blaasnak képeiről is.
reti, nem a nyárban, hanem az őszben gyö¬ szinhatások gondosan el kerül vek. Igén, ez a
A többiek sem nyújtanak üdülést. A csend¬
nyörködik. De Merődé és Quittner halottak, művészet szerfelett közel áll a színes fény¬ életek roszak, a figurális képek közül egyedül
művészetük a múlté, forduljunk az élők alko¬ képezéshez s legalább is olyan unalmas, mint Larwin képei érdemelnek figyelmet, ki Ma-
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gyarországból sok jól megfestett czigányképet
hozott.
Kétségtelen, hogy ez a kiállítás nagyon, de
nagyon kevés vonatkozásban áll ahhoz a hul¬
lámzó, igazán nagyarányú, modern, lázasan
lüktető élethez, melyet a mai Bécs nyújt, ez
a művészet nem a jelent alakítja, hanem a
múlt elkopott fátyolával akarja a mai életet
befödni. Pedig Bécs már nem az a polgári mó¬
don naiv, gemütlich, kaczéran mosolygó vá¬
ros, mint ez a hagyományos, erőtlen művészet
hirdeti. Kétségtelen az is, hogy ha nálunk
ilyen kiállítást rendeznének, az szenvedélyes
támadásokat váltana ki a sajtóban s a kö¬
zönségben is.
Abban a részében, mely az osztrák művé¬
szetet mutatja be, nem valami szerencsés a
Hagenbund kiállítása sem, s nem válik elő¬
nyére a szerény törekvésű osztrák művészeknek
a nagyratörő német festőnek, Hettner képeinek
szomszédsága. Csupa kisszerű dolog, habár
sokkal modernebb felfogásban, mint a Künstlerhausban. Kiváló, nagystílű alkotás itt sin¬
csen, s csak a Kalona Nándorra emlékeztető
Baar képei, melyek Katona sejtelmessége nél¬
kül jól ábrázolnak egy-egy tájat, s Böttinger
aktjai és tájképei, melyeknek színezése és fel¬
fogása néhol a korai Szinnyeire, néhol meg
Strobentzre emlékeztet, érdemelnek különösebb
figyelmet.
Az iparművészeti kiállítás nem igen mutat
egyebet, mint azt, hogy az ipari kidolgozás
becsületes pontos, de azt is, hogy a művészeti
tervezés, eredetiség nem igen bántja a kiállí¬
tott tárgyakat, melyek modern sablonok sok¬
szoros ismétlései. A Wiener Werkstátte alig
van képviselve ezen a kiállításon, melynél a
budapesti iparművészeti tárlatok sokkal jobbak
szoktak lenni. Bútoraink jobban, eredetibben
tervezettek; sokkal szebbek cserepeink és bőr¬
díszműveink is, egyedül a csiszolt üvegek si¬
kerültebbek itt, mint minálunk.
Nem mulaszthatom el, hogy ezúttal meg ne
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említsem két jeles művészünk bécsi szereplését.
Az egyik Kalmár Elza, ki a bécsi Secessziónak
a női művészek alkotásaiból rendezett kiállí¬
tásán a Szépművészeti Múzeum tulajdonában
levő szép aktszobrával szerepel s kétségtelenül
a modern kiállítók között egyike a legtehetsé¬
gesebbeknek. A másik Vadász Miklós, kinek az
Arnot-féle képkereskedés karrikatura-kiállításán
láthatók sikerült rajzai.

FOLJÁRAT.
OLDALFOLYOSÓ.

A KÖNYVTÁR NAGYTERME.

AZ ORSZÁGOS KASZINÓ TERMEIBŐL.
AZ ORSZÁGOS KASZÍNÓ

TERMEIBŐL.

Kétségtelen, hogy a mi művészeti produkcziónk, habár egy összehasonlíthatatlanul sze¬
gényebb anyagi eszközökkel rendelkező társa¬
dalom támogatására támaszkodik is, mai napon
már nagyon megállja az osztrák mellett a
maga helyét s az idei ősz kiállításai után
ítélve sokkal jobban simul a modern művészi
törekvésekhez, sokkal inkább a jelenben gyö¬
kerezik, mint amaz.
Farkas Zoltán.
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AZ ORSZÁGOS KASZINÓ TERMEL
Most, mikor egyre általánosabb a panasz,
hogy a kaszinók egészen megfeledkeznek
Széchenyi István tanításairól, s egész műkö¬
désük a kártyaasztalok körül merül ki, a
budapesti Országos Kaszinó fokozott buzga¬
lommal igyekszik megfelelni a maga kulturális
feladatainak. Már eddig is tetemes összegeket
fordított évente kiváló képzőművészeti alkotá¬
sok beszerzésére. Ujabban Szily Kálmán indít¬
ványára kimondta a választmány, hogy iro¬
dalmi és tudományos czélok támogatására is
felvesz néhány ezer koronát a költségvetésbe,
s nyomaiba lép a negyvenes években virágzott
«Nemzeti Körnek*, mely tudvalevőleg lehetővé
tette, hogy Petőfi versei megjelenhessenek.
A mellett oly díszes könyvtári helyiséget és
olvasó-szobákat létesített a kaszinó, a melyek¬
nek nemcsak Budapesten nincsen párjok, de
a melyek díszére válnának bármely világváros
legelőbbkelő klubjának is. A kaszinó belső
helyiségeiből néhányat képekben is bemutatunk
az olvasónak.

ROMAI TEMETŐ KESZTHELY HATÁRÁBAN,
A Balatoni Múzeum-Egyesület, e sorok író¬
jának vezetése mellett nagyszabású régészeti
ásatást végzett az elmúlt év deczember s
a folyó év január és február hónapjaiban, a
gróf Festetics Tassilo, magyar kir. főudvarmester tulajdonát képező Georgikon és Fenék
puszták közt fekvő és Keszthely határában
levő Ujmajor területén.
Ez a major eddig arról volt nevezetes, hogy
ott született ezelőtt 80 évvel Szendrey Júlia,
Petőfi Sándor felesége. Most újabb nevezetes¬
ségre tett szert a területén talált római urna¬
temető által és méltó helyet foglal el régé¬
szeti szempontból is régóta ismert, hírneves
szomszédja, a Mogcnliana-nak nevezett római
municzipium: Fenék mellett.
Összesen 130 sirt tártunk fel, melyek közül
118 urna-, 12 pedig csontváz-sir volt. Az ur¬
nák nagy része a puszta földbe, kör-, négy¬
zet- és tóglányalakú sirgödrökbe voltak elte¬
metve; de fordultak elő olyan urnasirok is, a
melyek római háztető-zsindelyekkel voltak ki¬
bélelve és födve.
A temető közepén egy 24 méter hosszá és
három méter széles épület állott, nyolcz re¬
keszre, osztályra osztva. Ez a ház az előkelőbb,
vagyonosabb egyének, családok temetkezési
helyéül szolgált és nagyon díszes lehetett,
mert a faltörmelék között falfestmény- és
faragott márvány töredékeket találtunk.
E ház egyik osztályából egy homokkőből
faragott urna-koporsó ,-H két feliratos római
sirtábla került elő. Az egyik sirtábla fel¬
irata :
TI • IVL1VS • FAVST1NVS • ANN • XXXXV • IVUA •
FAVSTINA • ANN • XL • H • fi . S •

A másik sírtábla felirata:
T '• OPPONIVS • ANN • • • H • S • E •

Az évszám helyén a kő csorba.
Úgy az urna-sírok, inint a csontváz-sírok
nagyon gazdagok régiségtárgyakban. Gyönyörű
üveg- és cserép-urnák, füles és fületlen cse¬
répkorsók, tálak, tányérok, csészék, csuprok
és poharak, illatos olaj- és könnytartó üvegecskék, bélyeges és domborműves cserép-méesesek, bronz fibulák (ruha-tűk), fémtükrök,
vaslándzsák és nyilak kerültek elő a sírokból.
Különösen érdekes és értékes egy nagy üveg¬
urna és egy üveg-pohár, mely utóbbinak ol¬
dala domborműves díszítésű.
A cserép-mécsesek: Fortis, Sexti, Lueius,
Paor, Atimeti és Jecidi bélyegzésüek. Előkerült
több értékes lerra sigillata csésze is, melyek
közt van fekete, a többi pedig élénkvörös színű.
A terra sigillata csészék emberi, állati és
növényi alakokat ábrázoló domborművekkel
ékesek.
A temető az első, második és III. század¬
ból való. Ezt bizonyítják az urnákban talált
Trajanns és Antoninus Pius császársági bronz¬
érmek és a csontváz-sírok, a mennyiben a
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megállott és elnézte az Alpok hegylánczát a tó
III. században már kezdett kimenni a divatból
mögött:
a hullaégetés.
Ott vaValtelln ina . . . bvajcz . . . Milyen
Az érdekes ásatást a tavaszi mezőgazdasági
szépek
lehetnek azok a hegyek!
munka megkezdése miatt egyelőre félbe kel¬
Sohasem
voltál még túl az Alpokon ?
lett hagyni, de az eddig elért gazdag ered¬
— Soha. És te?
mény a jövőre nézve fényes sikerre ad re— Ó ! Én ! — felelte Lilia mosolyogva, mi¬
Dr. Csák Árpád. alatt Ippolito, maga sem tudta, miért, úgy
érezte, hogy elszorul a szive.
Hirtelen ezt kérdezte:
— Voltál már Amerikában ?
— Nem, nem voltam még Amerikában.
—
Majd elmegyünk együtt.
(Folytatás.)
REGÉNY.
Nem hiszem. Amerika nem a szerelmesek
Irta Ne e rá. - Olaszból fordította Ballá lg na ez. országa.
- Ó, ó ! - - kaczagott fel egyszerre IppoXVI.
lito. — Nagyszerű! Nem a szerelmesek or¬
szága ! Mondd még egyszer. Mondd, hogy csak
Derlire ború.
itt élnek szerelmesek . . .
A zöld fényezésű bútorokkal berendezett,
Átölelték egymást, forrón, bensőségesen, mint
magas ablakú ebédlőterem mellett kedves kis szerelmük első idejében.
szalon húzódott meg, öreges bútorokkal, hosszú¬
- Tudod, édesem, - - mondta végre Ippo¬
kás zongorával, kandallóval, bronzbői készült lito, — én nem tudom, hogy mindenki, a ki
karos gyertyatartókkal, nagy veneziai csillárral szeret egy nőt, ugyanazt érzi-e, a mit én, de
és egy óriási, virágos brokátból készült kályha- az bizonyos, hogy ha csak egy része is azok¬
ellenzővel, a melylyel szemben ott állott az nak, a kik azt vallják magukról, hogy szeret¬
öreg grófnő öblös vén karosszéke. Itt ült Lilia nek, éreznék azt a lángot, a mely engem el¬
szürke ruhában, kezében könyvvel.
emészt, éreznék azt az őrületet, a mely ben¬
Ippolito az ablaknál állott és az elboruló nem lobog, akkor a világ, én azt hiszem, nem
eget nézte. Hirtelen megfordult és e gyors moz¬ élne soká! . . .
dulatával meglökte az ablaknál álló kis asztal¬
. — Talán, — felelte Lilia és most ő lett töp¬
kát, a melyről valami kis tárgy leesett.
rengő.
- És néha — látod, most nem tudom, vall- A pecsétnyomód, — mondta, miközben
jam-e meg neked, vagy sem - - szeretnélek
felemelte. — Levelet irtai?
megkérni, hogy ölj meg engem. Ilyenkor azt
- Igen.
Ippolito megforgatta kezében a kis ezüst¬ hiszem, hogy nem lehet nagyobb öröm és bol¬
tárgyat, a melybe belé volt vésve ez a szócska: dogság az én számomra, mint meghalni a te
karjaid között, megfúrni a te csókjaidtól.
Ha. Lilia jelmondatának első szava.
- Esni fog, — mondta Lilia és ölébe ejtette
- Egyre ezek a halálos gondolatok, —
a könyvet.
mondta Lilia és lecsüggesztette a fejét.
- Tartok tőle.
- Úgy érzem, aczélos lánczok tartanak fogva
- Most jön az az idő, a mely legalkalma¬ és csak a halál szabadíthat fel fogságomból.
sabb arra, hogy a könyvtárban kutatgassak.
Most elhallgatott, és szótlanul mentek egy¬
Annyi, de annyi Balzac-, Chateaubriand-, és más mellett a tó partján, a melynek hullámait
Musst't-könyvet láttam ott, csupa olyan iró, a a szél felborzolta. Az égboltot felhők borítot¬
kiket névről már ismerek, de a kiktől még jó¬ ták el.
formán semmit sem olvastam.
- Ez talán az az aczélos láncz? — kér¬
- És mi az, a mit most olvasol?
dezte Lilia, miközben gyönyörű karjaival át¬
Nem ezt akarta ugyan kérdezni Ippolito. ölelte Ippolito nyakát.
Egészen másra volt kíváncsi. Szerette volna azt
Ippolito nem válaszolt. Még szorosabban
kérdezni: Kinek- írtál ma ? . . . De valami kü¬ szorította magához a gyönyörű kart, egymás¬
lönös tartózkodás nem engedte meg ezt a kér¬ után ájtatosan megcsókolta a rózsás újjacskádést. Azért kérdezősködött a könyv felől.
kat és csókkal borította el azt a drága kezet.
- 0, ? • felelte -Lilia, — -ez mástól való!
Esett az eső, esett és esett, kétségbeejtőn,
Guerrazzi irta. Ks őszintén megvallva, nem ér¬
mintha
örökké esni akarna.
tem, hogy lehet valaha is elfelejteni ilyen gyö¬
is annyira a hideg, mint inkább az
$
F'
N
em
nyörű fejezeteket és e helyett í . .
- Mindég magaddal hofáod a pecsétnyomó¬ elviselhetetlen nyirkosság miatt befűttettek a
szalon kandallójában és elnézték órák hosszat
dat ? — szólt közbe Ippolito.
a
fahasábok lángjainak játékát. A fenyőfahasá¬
— Mindég.
l la jó, tirt rósz, én'beérem mai/amnial... bok recsegtek, nyöszörögtek, ropogtak és mindez
úgy hatott reájuk, mintha a külvilág hangjai
Ki választotta számodra ezt a jelmondatot?
akarnának betörni az ő menedékükbe.
Senki. Én magam választottam.
- 0, mennyit mesélnek nekem ezek a lán¬
Xíigyon szépnek találod ?
gok,
— súgta Ippolito.
- Nem törődöm vele, hogy szép-e ? Csak azt
- Igen, a tűz, a nyílt láng szép, nagyon
tudom, hogy hozzáin illik.
Telüit mindegy neked, hogy jó-e, vagy szép — mondta Lilia, — és én előttem való¬
sággal új dolog. A kályhák és a központi gőz¬
rósz-e ? . . .
- Mi az, hogy j ó ? És mi az, hogy rósz? fűtés sok szépségtől rabolta meg az embereket.
-- Annál többet melegedtem én a nyitott
Én Ippolitom, én félek mindenféle vitatkozás¬
tűznél!
tól. Szeressük egymást, a míg ez megengedte¬
- 0, a te gyermekkorod sokban,, nagyon
tett nekünk ! Tudod azt, hogy újra hangoltatsokban különbözhet az enyémtől. Mesélj nekem
tam a zongorát? Nem akarod kipróbálni?
- Nem volna jobb, ha kisétálnánk, most, a a gyermekkorodról.
- Hiszen ismered már egy kevéssé.
míg nem kezd rá az eső ?
- Igea-, He mesélj még róla. A gyermek¬
- A mint te akarod.
éveid,
ugy-e/nein voltai^ boldogok? Volt va¬
Kedvesen, mosolyogva ugrott föl és átszaladt
a szomszédos szobába, hogy felvegye kalapját laki, a ki szeretett téged, a mikor még kicsi
Mialatt épen feltűzte a kalapot, Ippolito utána voltál?
— Senki.
ment és a mint a konyhaajtó előtt elhaladt
tisztán hallotta, hogy a felügyelő így szól á
- És'a mikor már nagyobb lettél? Tíz éves
korodban ?
feleségéhez:
- Senki.
- Tudd meg, hogy az amerikai leveleken
- És tizenöt éves korodban ?
másfajta bélyegek vannak, mint a miénken Az
a levél, a melyik tegnap érkezett a signorénak
- Senki. Azaz . . .
Amerikából jött.
Ippolito elhallgatott. Jóságos, kedves, derék,
Ohó! Tehát ez az a levél, a melyre vála- becsületes arcz jelent meg hirtelen előtte és
szolt - villant át Ippolito agyán — és rögtön olyan szomorúan nézett reá, hogy ez a szi¬
válaszolt, mihelyt megkapta ! Annyira közel áll vébe markolt:
- Nem szabad hálátlannak lennem. Volt
tehát a szivéhez. De kit ismerhet ő vájjon
valaki, a ki szeretett.
Amerikában ?
- Eemo bátyád?
A hosszú séta alatt Lilia jókedvű és élénk
Ippolito
hálát érzett Lilia iránt, hogy elta¬
Jlt, Ippolito pedig töprengő. Egyszerre csak lálta az igazat.
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- Igen, Kemo bátyám, de rajta kívül senki.
- Senki, én előttem?
- Senki, te előtted !
Egy pillanatra elhallgatott és az esőre figyelt,
a mely ott kopogott az ablak üvegtábláin. Aztán
folytatta:
- Ilyenkor, ősz elején, a kis családom össze
szokott ülni étkezések után a konyha tűzhelye
körül. Én a macskával együtt összekuporodtam
a sarokban és olyan kevés helyet foglaltam el,
hogy szinte észre se vettek engem. A tűz, min¬
den változatában, mint lobogó láng, mint izzó
parázs, mint kialvó zsarátnok, csodálatos, varázsos hatással volt fantáziámra. 0, szinte hihe¬
tetlen, hogy mi minden jár ilyenkor egy gye¬
rek fejében ! Azt kell hinnem, hogy mindaz, a
mi valamikor történni fog vele, átrajzik ilyen¬

kor agyán, csak kissé nehéz tájékozódni ezek¬
ben a kusza képekben és a gyerek még maga
sem ismeri ki magát ebben a lelki összevissza¬
ságban.
Lilia ragyogó szemmel nézte Ippolitot. Az
eső még egyre ott kopogott az ablaktáblákon,
kint mélységes volt a csend és itt a kályha
mellett olyan kellemes volt a tartózkodás.
- Ó, mennyit vágyódtam utánad akkor, folytatta Ippolito, — tudod, akkor, a midőn az
ifjúság első sugarai felforralták véremet. Sze¬
rettél te is már úgy, hogy nem is tudtad, kit
szeretsz ? Én, igen. Vágyódtam utánad, kereste¬
lek és mert nem találkoztam veled, szerelmes
voltam a levegőbe, a melyet egyszer talán ma¬
gadba szívtál, a virágba, a, melyet te szakítot¬
tál . . . Ugy-e, most bolondnak tartasz engem?

— Nem, nem, szegény szivem, szegény kis
fiacskám . . . Ó, mennyire szerettelek volna
ismerni — akkor . . . Ó, miért is nem ismer¬
tük mi egymást már akkor!
Szenvedélyes panasz csendült ki Lilia sza¬
vaiból.
És Ippolito is szomorúan, sóhajtva mondta:
- Hol lehettél te akkor?
- Hol voltam akkor? . . . Majd később, ké¬
sőbb mesélek még magamról... Most te mondd
el az életedet, az egész életedet!
- Az én egész életem itt hever a lábaidnál,
mindenségem. Az ón egész életem olyan, mint
egy álom.
A kandallón álló oszlopos óra reszkető, öre¬
ges hangon megszólalt.
- íme, egy hang gyermekkoromból, — kiál-

;
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adták Emberek, a kiket eddig sohasem láttam,
börtönnel fenyegették az anyámat. Arról is be¬
széltek, hogy engem zárdába tesznek. Egy na¬
pon nem volt egyéb ennivalónk, mint néhány
darabka kétszersült és — egy fél palaczk ma¬
deirái bor. Anyámnak megvoltak még ugyan
az ékszerei, de a cselédség, a melynek bérét
évek óta nem fizették, valósággal a testéről
tépte le a brilliánsokat, aranylánczokat, gyűrű¬
ket, karpereczeket és közben folyton szidták,
ócsárolták. Még emlékszem tisztán, hogy mint
sírtam, a mikor elvitték a zongorámat és a
komorna gúnyos mosolygással így szólt: «No,
most maga is elmehet már szolgálni!» Közben
pedig teletömte a kofferjét a legfinomabb fehér¬
neműinkkel.
- És aztán ?
- Aztán már nem tudom, hogy mi történt.
Az anyám Parisba ment velem, a fényűzés új¬
ból visszatért házunkba és én újból felhagy¬
tam a zongora-órák adásával, a mibe kezdet¬
ben belefogtam. És ezzel, azt hiszem, elég is
volt.
Lilia eltakarta szemét kezeivel. Nem panasz¬
kodott, nem tett szemrehányásokat, nem is
sírt. Kisvártatva, könnyed szomorúsággal hang¬
FÖLDGÁZ-FORRÁS ÉGÉSE NEUENGAMMÉNÁL, HAMBURG MELLETT.
jában, újból megszólalt:
- Most hát ismered egyúttal a jelmonda¬
tott fel Ippolito. — Ismerem ezt a lágy, fáradt,
Lilia kimerültén hunyta le a szemét, rövid tom magyarázatát is. Senkisem tanított engem
mélabús hangot. Szobámban tizenegy öreg óra szünetet tartott, majd folytatta:
arra, hogy mi a rósz és mi a jó; én csak azzal
állott, a melyek álmatlan éjszakáimat tik-tak- Állandóan gondtalanul éltünk. Estélyek, törődtem, hogy másoknak lehetőleg ne okoz¬
jaikkal kisérték. Ennél a különös zenekarnál fogadónapok, házimulatságok napirenden vol¬ zak fájdalmat Ezt az életelvet is magamnak
végeztem első zenei tanulmányaimat.
tak. Egy barátunk mesterséges szökőkutat köszönhetem, senkisem tanított erre sem.
- És legalább jó emberek voltak a te hozzá¬ ajándékozott nekünk és egyszer, egész ;este
- És sohasem vágyódtál egy család, gyere¬
pezsgő folyt a szökőkútból. De ugyanekkor kek, tiszta és derűs családi élet után ?
tartozóid ?
a pék is beállított és patáliát csapott, hogy
- Nagyon jó emberek.
- Soha, — felelte Lilia őszintén és becsü¬
Isten tudja, mióta vagyunk már adósok a ke¬ letesen.
- És egyszerűek?
- Ó, túlságosan egyszerűek. A bátyáimról nyér árával.
- Mihez kezdtél volna, ha az ón vidékemen,
már beszéltem neked, de képzeld el, volt egy
- És ki gondolt veled?
az én családomban születtél volna ? Biztosan
unokaöcsém, a ki kiíencz éves koráig még nem
- Ki gondolt velem? Apámat egész nap lenézed mindazt a szegényes idealizmust, a
is látta a holdat, mert náluk mindig lefeküd¬ nem láttam. Az anyám ma beczézgetett, holnap mely az én ifjúságomat övezte . . .
tek, még mielőtt a hold felkelt. És a kis unoka¬ porolt velem; hol azt akarta, hogy folyvást
- Nem, — felelte Lilia. — Nemcsak hogy
öcsém öt nénjének összesen csak két kalapjuk mellette legyek és ilyenkor édességékkel tö¬ nem nézem le, de meg is értem mindenképen.
volt, a melyet felváltva vettek fel nagyritkán, mött, hol meg sétálni küldött a nevelőnőmmel Ha a te családodban születtem volna, talán én
ha Bergamóba rándultak át. Mind az öt lány és meghagyta, hogy jó sokáig maradjunk el.
is szomorúfűzet hímeztem volna a saját haj¬
pártában maradt és olyan félszegek voltak,
- Tehát másik nevelőnőd is volt ?
szálaimból, mint a hogy a te Paolina unoka¬
hogy mihelyt egy férfi közeledett feléjük, kezü¬
- Tuczatszámra volt nevelőnőm ! Egyik se nővéred tette. Nem szabad azt gondolnod ró¬
ket a kötényük mögé rejtették, csakhogy ne maradt tovább, mint két vagy; három hónapig. lam, hogy nekem nincs szivem, de az én józan
kelljen nekik kezet fogniok. Csak az egy Pao- Alig hogy összebarátkoztam az egyikkel, az
lina váltott jegyet, még pedig a falusi pati- anyám kezecskéiből elcsattant egy pofon — és eszem és az életem iskolája az érzéseim fejlő¬
désére nem voltak a legjobb hatással.
káriussal, a ki az esküvő előtt véletlenül agyon¬ a dolog kezdődött elölről.
Ippolito most látta csak tisztán azt a mély
lőtte magát. 0 volt az, a ki azt a képet hímezte
- Mindég ez volt a vége?
szakadékot, a mely Liliától elválasztotta . . .
hajszálaival. . .
— Mindég.
0, szerette őt, szerette őrülten és mégis ide¬
- Ó igen, emlékszem rá. Kérlek, mondd el,
- És — kérdezte Ippolito komolyan és el¬ gennek érezte valahogyan a leikéhez, a mint
mondd el még egyszer!
gondolkozva - - mikor nagyobbacska lettél? ez az érzés már napok óta tanyát ütött a szi¬
- Egy szomorúfűzet himezett ki, a mely Fiatal lány korodban ?
vében, a míg a mai estén végre megdönthetet¬
egy sírra hajlik.
Lilia nem felelt azonnal és Ippolito foly¬ len bizonyosságáról meg nem győződött. Miért
- És a síron az a vers . . . Mondd el!
tatta :
is szeretné őt tovább is Lilia? Ö, a szép, a.
- Szomorúfűz, ó sirj velem, — Hogy a sors
- Olyan műveltséget, mint a minő a tiéd, gazdag, az előkelő, az elkényeztetett és fény¬
ily könyörtelen!
mégsem lehet csak úgy, kéz alatt megszerezni. űzéshez szokott nagyvilági nő talán csak ki¬
Lilia kezébe temette arczát, majd felállt és
- A mit te műveltségnek nevezel, nem
izgatottan járt föl és alá a szalonban. A mi¬ egyéb, mint megfigyeléseim és pompás ösztö¬ váló elméjének fantasztikumában, vagy épen
kor újból megállott Ippolito előtt, arcza belső nöm eredménye. Egyébként pár esztendőre in¬ csak résztvevő kiváncsiskodásában ereszkedett
felindulástól volt feldúlva. A helyett, hogy le¬ tézetbe is bedugtak, természetesen a város leg¬ le hozzá, a szegény, egyszerű ifjúhoz; de hát
ez volt az az eszményi szerelem, a melyről ő
ült volna a karosszékbe, Ippolito térdére ült, előkelőbb intézetébe.
álmodozott ? Mi volt az, a mi most feltámadt
átölelte a nyakát és halkan súgta:
- És a mikor már meglett leány voltál?
lelkében, micsoda lázongó, gonosz szellem, a
- Hát akarod hallani, hogy milyen volt az
- Akkor természetesen visszavittek a szülői
én ifjúságom ? Mennyezetes selyemágyban szü¬ házba. Most már nem is három, de négy cse¬ mely azt súgta egyre, hogy mindez nem egyéb,
lettem, és az első gyerek-kelengyém ezerötszáz lédünk volt és már várt engem egy nagyúri mint képzelődés és az érzékek deliriuma ? Ó, a
szerelem, a szerelem, az valami egészen más!
lirába került.
fogat, egy külön szoba, a melynek berendezé¬
Szenvedett, nagyon szenvedett! Miért nem
- Az én első ruhácskám a nagyanyám fla- sét apám Parisból rendelte meg számomra és
nell-ruhájából került ki, - - mondta Ippolito a melynek bútorai Mária Antoinette-nek Tria¬ halt meg azon az első éjszakán, ott a tavon,
a mikor a halál olyan közel állott már hozzá
csöndesen.
non-béli bútoraihoz voltak hasonlók.
és
olyan édesnek mutatkozott ? Akkor Lilia is
- Az én első ruhám, a melyre vissza tudok
- És mivel töltötted a napjaidat ?
vele
halt volna, szépségének teljességében, egy
emlékezni, rózsaszínű selyem volt, igaz csip¬
- Zongoráztam.
isteni ölelésben.
kékkel borítva.
- Egyedül?
Liliára nézett és képzeletében ott látta, a
- Tehát a te apád nagyon gazdag volt?
- Nem. Volt egy zenetanárom.
mint
fehér ruhában a csónakban fekszik, a haja
- Nem tudom. A mi házunkban a pénz va¬
Talán a hangja reszketett meg kissé ? Talán
lami fantasztikus úton jött és épen úgy ment áruló pír jelent meg az arczán ? Vagy a szerel¬ megoldódott, sápadt arcza tündöklött a hold¬
is el! Olyan volt, mint a koczkajáték. Az apám mes szivek ösztönszerű megérzése volt ? . . . fényben és szemében a gyönyörűség, a boldog¬
ság könnyei ragyogtak . . .
végtelenül okos ember volt és anyám végtele¬ Ippolito megreszketett:
nül szép. Az apámnak ügyvédi irodája volt, az
- Ippolito ! — mondta Lilia és komolyan,
- Fiatal volt?
anyámnak nagy szalonja. Az apám három cse¬
de
lágyan
kibontakozott karjaiból.
- Fiatal.
lédje folyton szitkozódott, hogy a ruhatára mi¬
Ippolito
most arra gondolt, milyen könnyű
Ippolito ajkába harapott. A csöndben, mely
lyen rendetlen és emlékszem, hogy az anyám szavaikat követte, az esőcseppek kopogása úgy lett volna akkor megölnie. Oly törékeny, oly
egy reggel egy ingben szaladt össze-vissza az hallatszott, mint feltörő sírás. Mit kérdezzen gyönge volt akkor . . . Nem is fejtett volna ki
egész lakásban, csakhogy egy tiszta inget ta¬ még? Erezte, hogy a szive hevesebben dobog, nagyobb ellenállást, mint egy virág, a melyet
letépnek a tőről.
láljon. Én már korán kaptam franczia nevelő¬ majd elszorul. Mit kérdezzen még ?
kisasszonyt, a ki tetszett is nekem és a kit na¬
- Gyere, nézd, már nem esik többé!
És a szüleid? — kérdezte hosszabb szü¬
gyon szerettem. De egy napon rettenetes jele¬ net -után.
Az ablakhoz támaszkodtak, arczukat mind a
net volt a szüleim és a franczia kisasszony
- Apám rengeteg adósság hátrahagyásával ketten a hűvös üvegtáblához szorították és el¬
között. Az anyám együtt találta őt az apám¬
nézték a fák sötét alaktalanságát A fők mö¬
mal és felpofozta a kisasszonyt A többit el¬ halt meg. Sohasem fogom elfelejteni azt az gött, a melyekről vizcsöppek hullottak alá,
ijedtséget
és
zűrzavart,
a
mi
ezekben
a
napok¬
gondolhatod te is . . .
messze, a tó irányában fényes, szikrázó füst¬
ban reánk várt. Az egész lakásberendezést el¬ oszlop
volt látható.
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A gőzhajó! — mondta Lilia.
Távol, az éjszaka homályában hat jelzőlámpa
ragyogott fel, mint egy vizirém hat tüzes
szeme.
Ki járhat most, ilyen időben, hajón ?
Még mindég csak Lilia beszélt. Ippolito
érezte, hogy mint reszket Lilia és ijedten, mint
félénk gyerek, a vállához támaszkodik, majd a
karjába borul.
A hajó közeledésében, most éjszaka, volt va¬
lami kisértetiesség, valami félelmetesség, valami
fenyegető. De nem az emberek, a kik most a
hajón lehetnek. Abban a sötét tömegben, a
mely kérlelhetetlenül, könyörtelenül közeledett
előre kitűzött czélja és rendeltetése felé, valami
szimbólumot látott. A tó némán és közömbö¬
sen szunnyadt ott alant és szótalan, komor
hegyek állottak őrt oldala mellett; a part, a
házak, a községek mind aludtak; a kertek kopáran állottak és a fák ágairól halkan hullot¬
tak alá az esőcseppek, a míg ott, ott, a hajó
közeledik.. . közeledik . .. lassan . . . lassan...
Kiköt. Aztán megy tovább megint.
Az utolsó hajó ezen az éjszakán. Megy az
éjszakába, az éjszinű horizont felé.
És ők, a két szerelmes, arczukat az ablak
üvegtábláihoz szorítva, meredt, aggodalmas te¬
kintettel néztek ki az éjszakába, mintha az a
hajó az életük egy részét vinné magával.
XVII.
Don Peppino megbízatása.
I-íteni Lilia.
Tulajdonképen nem volna szabad ma írnom,
mert ma valami különös esemény hatása alatt
állok.
Legutóbb kint voltam a tárlaton, hogy refe¬
rálhassak önnek, de higyje el drága barátnőm,
semmi érdekeset sem találtam. A művészek
napról-napra jobban eltávolodnak a művészi
czéloktól, mert csupán terméketlen terrénu¬
mukat, a technikát kultiválják és közben meg¬
feledkeznek arról, hogy az emberi szivet és
érzéseit tanulmányozzák. És aztán vannak olyauok is, a kik azt hiszik, hogy elég egy különös
vagy egy bizarr idea ahhoz, hogy jó képet fesse¬
nek. A tárlaton találkoztam az ön tízezer hó¬
dolói közül többekkel, köztük az ujságiróval
is, a ki végre meg akarja indítani a válópört
és még egyre reméli, hogy Ön, isteni Lilia, el¬
fogadja az ő fél szivét és fél — lapját. Eszébe
juttattam neki mister Willst, a ki minden
évben pontosan beállít Filadelfiából, hogy fel¬
ajánlja önnek egész szivét és egész millióit és
figyelmeztettem, hogy ne adja át magát telje¬
sen az illúzióinak. Mit szól ehhez, királynőm?
Magamról legalázatosabb szolgájáról, nem is
beszélek.
Igazán nem tudom, hogy mi lelt ma engem;
fecsegek, fecsegek és még mindig semmit sem
mondtam el önnek. Pedig sok mondani valóm
volna. Egy katonatiszt barátomnak volt egy
uszkárja, a ki be volt idomítva arra, hogy be¬
vásárlásainál, szájában kosárral, kövesse a gaz¬
dáját. De egyszer megtörtént, hogy a kutya
elejtette a kosarat és kiborította annak tartal¬
mát, pedig véletlenül épen egy pár tuczat ele¬
ven rák volt a kosárban. Az uszkár nem ke¬
véssé csodálkozott el, a mikor látta, hogy a
kiborított árúk egyszerre csak elindulnak. Sietve
megpróbálta, hol az egyiket, hol a másikat
összekotorni a lábával, de a rákok borzalmasan
összecsipkedték és bizony a szökevények közül
egyetlen egyet sem sikerült összefogdosnia.
így történt most velem is. Felborítottam
gondolataim kosarát és a gondolataim most
össze-vissza, sőt hátrafelé is futkosnak, akár¬
csak a rákok. De türelem. Megpróbálom, hogy
rendet csináljak közöttük. Talán végre mégis
csak sikerülni fog.
Ma rettenetesen csúf időnk van. Megkezdőd¬
tek a novemberi ködös napok. Milyen idő jár
a tavak mellett?
Apropos! Tegnap a könyvtár-szobámban ül¬
tem és Bivarolba voltam elmerülve, a mikor
egy fura emberke lépett be hozzám... Csak
türelem, ismétlem, türelem. Ha látta volna azt
a becsületes arczot, azt a jóságos szemet, a
mely a könnyek fátyolán át kiragyogott... Elő¬
ször arra gondoltam, mint a hogy ilyenkor
mindig erre gondolok először, hogy biztosan
valami támogatás kéréséről lesz szó. De nem
erről volt szó. Egyáltalán nem erről. Az em-
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A BUDAPESTEN JÁRT TÖRÖK ÚJSÁGÍRÓK GÜI BABA SÍRJÁNÁL. — Erdélyi fényképe,

berke (igazán első pillanatig meg kellelt szán¬ telenség távol állott tőle, minden, a miből
nom) azt mondotta, hogy «Ő» az egész család hiányzott a harmónia, bántotta, mint valami
fényes reménysége és az ő öregségének egyet¬ hamis hang, mint valami Ízléstelenség. Becsü¬
len vigasza, hogy olyan sokat vártak «Tőle» letességében még sohasem hazudott sem saját¬
azután a nagy reményekre jogosító vizsga magának, sem másnak. Szabadon, a szó leg¬
után, hogy hazavárják, hogy Bergamóban mái- teljesebb értelmében, szabadon követte mindig
állás is áll a rendelkezésére és hogy ha még lelkiismeretének és temperamentumának sza¬
elmarad, hát másnak fogják adni ezt az ál¬ vait, a melyek nem ismertek tétovázást, vagy
lást... És a míg mindezt elmondta, ott láítam ingadozást. Épen ezért nem is lepte meg öreg
ragyogni szemében ezt a kétségbeesett, egyet¬ barátjának levele; sőt még segítségére jött is
len reménységet: Csak te segíthetsz rajtunk! a saját terveinek keresztülvitelében és tisztán,
A szerelem, ezt jól tudom, bűvös szárny, a kétségtelenül levonhatta a végső következte¬
melyet az Isten azért adott az embernek, hogy tést
- Az ő javáért és az enyémért is ! — mondta
a lelke szárnyaló legyen. A szerelem az egész
világ építő-művésze. Már a pogányok korában halkan. — Meg kell lenni!
A fák és az ablak között egy árnyék jelent
is ő volt a legkisebb, de leghatalmasabb isten¬
ség. A mikor Diana di Poitier elvesztette férjét, meg. Mansa volt, a ki kis unokájával, Ni-vel
devise-gyanánt egy nyilat választott, a mely karján keresztül ment a kerten. Lilia megszó¬
egy sírból nő ki, ezzel a felirattal: Rcsléc seule, lította és az ablakból beszédbe ereszkedett vele.
clle vit én lui. A mikor később II. Henrik Az asszony leeresztette a földre a kis Nit, a
kiválasztott barátnője lett, más jelmondatot ki vígan, mint valami kis csikó ugrándozott a
választott: Omnes victorem vici. A kis istenke földön.
más véleményre jutott. Az ilyesmi gyakran
- Mansa - - mondta hirtelen Lilia - - te
megesik.
nem sírtál még sohasem?
Egyébként önnek kell határoznia. Én csak
- Oh, signora, hogy is kérdezhet ilyent?
azt ismétlem önnek, hogy az a kis emberke Dehogy nem sírtam! Sokat, nagyon sokat sír¬
egyszerűségében nagy hatással volt reám és tam, a mikor a gyerekeim meghaltak, de meg
én Ígéretet is tettem... Lám, lám, már csip¬ máskor is !
kédnek a rákok! Lilia, drága barátnőm, szö¬
- De most boldognak látszol...
köm, mint a hogy az uszkár is megtette és
- Hát csak beletörődik az ember mindenbe.
lábai előtt ott hagyom gondolataimnak felborí¬
Ebben a pillanatban lépett be a szobába
tott kosarát.
Don Peppino. Ippolito. Vigan, jókedvűen jött vissza, kipirult
arczczal és ragyogó szemmel egy hosszabb
Az öblös karosszékben ülve, Lilia a ködös sétáról. Valtellina ormain havat látott és ez
reggeli tájat nézte merev, üveges szemmel. Lelke távoli otthonára emlékeztette, meg gyerek¬
sohasem volt szenvedélyek rabja. Minden fék- korára, a mikor ujongva üdvözölte az első
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havat és a mikor Kosaiba így szólt: «Félre
kell tenni három almát a nagy fagy ellen:
egyet deczemberre, egyet januárra, és egyet
februárra. *
Szinte futva lépett be Lillához és eléje szórta
a másodvirágzás akáczvirágait.
- Az olea helyett — mondta.
Lilia feléje fordult, hogy megölelje és e köz¬
ben a levél a földre esett.
Ippolito fölemelte és az asztalkára akarta
tenni, de Lilia így szólt:
- Tartsd magadnál. Olvasd el.
- De hiszen neked szól.
- Nem baj. Olvasd el.
A szomszéd szobában már ebédre volt te¬
rítve. Ippolito megnézte a levél aláírását, mo¬
solygott, zsebébe tette a levelet és karját nyúj¬
totta Liliának.
Lilia komoly maradt. Az a rettenetes ado¬
mány, hogy a jövőbe láthat, láttatta vele
előre mindazt a harczot és keserűséget, a mely
reájuk vár. Hogyan szabadíthatná meg Ippo¬
lito szemét attól a kötéstől, a mely nem en¬
gedte, hogy tisztán lássa helyzetét? Hogyan
magyarázhatná meg neki, hogy mindez csak
álom volt? Nem lesz-e mindaz, a mi az ő szá¬
mára halálos szomorúságot jelent, Ippolito
számára kétségbeesés? Hiszen Ippolito még
olyan fiatal és tapasztalatlan ! Oh, ő még nem
ismerte eddig a szerelem kegyetlen törvényeit,
a melyek a legédesebb érzés felett is uralkod¬
nak. Mély szakadék tátongott közöttük és Ippo¬
lito még semmit sem sejt erről.
Az ebéd végeztével Mansa egy tányér diót
szolgált fel.
- Oh, ha cseresznye lenne inkább ! — kiál¬
tott fel Ippolito. — Jövőre majd mi szedjük a
cseresznyét, úgy-e Lilia?
Mit gondolhat Ippolito ? Lilia erőltetett ne¬
vetést kényszerített arczára, a mit Ippolito ter¬
mészetesen másra magyarázott.
Lilia azután a szobájába ment és Ippolito
a szalonban maradva, a könyvek között lapoz¬
gatott. Ossián verseit olvasgatta, de hidegnek
találta őket. 0 nem így irt volna, ha költő lett
volna!
- Niucs benne tűz, tűz, tűz !
Egyedül volt a szalonban és épen a mikor
így felkiáltott, lépett be Lilia, a ki tréfásan
kérdezte, ,hogy ugyan mit kellene már megint
eloltani, így, a tűzről beszélve, rövidesen Bergamóra terelődött a szó és egy érdemrendre, a
melyet Ippolito számára helyeztek kilátásba,
de a melyet még nem kapott meg.
- De egyébként honnan tudod, hogy még
nem kaptad meg? - - kérdezte Lilia. — Kap¬
tál talán az utóbbi napokban levelet otthonról?
Ippolitónak meg kellett önmaga előtt valla¬
nia (de hangosan még sem merte bevallani),
hogy Remo bátyjának több szeretetreméltó le¬
velét és Romolónak egy szemrehányásokkal
teli, dühös levelét válasz nélkül hagyta. Anynyira felháborodott ezen az utóbbin, hogy a jó
Remót sem méltatta válaszra, a mit bizony
Remo bácsi egyáltalán nem érdemelt meg, mert
még pénzt is küldött neki, hogy «a vendéglátó
házban» uriasan léphessen fel.
Épen ezért csak röviden felelt:
- Már régóta nem kaptam otthonról levelet.
- Akkor talán ezért van az, hogy...
- De mi ?
- Nem olvastad még el dón Peppino le¬
velét ?
Még ezt is be kell vallania! Nos jó, hát nem
olvasta!
Sietve vette elő most zsebéből a levelet és
szórakozottan átfutotta. De a levél vége felé
elkomolyodott, végül pedig gúnyosan felkiáltott.
- Nos, mit szólsz hozzá? — kérdezte Lilia.
- Mit szóljak hozzá?
Lilia az ablaknál állott és következetesen
háttal fordulva Ippolitóhoz, makacsul nézett
ki az ablakon. A nélkül, hogy megfordult volna,
így szólt:
- írnod kellene a bátyádnak és meg kel¬
lene nyugtatnod.
- Megnyugtatnom? És mi felől?
Lilia hallgatott egy kissé, majd bizonytala¬
nul és akadozva mondta.
- Nem maradhatunk itt örökké.
Ippolito felpattant, megragadta vállainál,
maga felé fordította és úgy nézett, mélyen a
szemébe.
— Azt akarod mondani...
(Vége
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A NEÜENGAMMEI GÍZMUÚS ÉGÉSE.
A hamburgi nagy vízvezeték vízmennyisé¬
gének növelésére Bergedorf mellett, Neuengammeben kútfúráshoz fogtak. Folyó év no¬
vember 3-án már körülbelül 245 méter mélyen
hatoltak le a földbe. A mint a fúró tovább
dolgozott, hirtelenül pokoli zaj, óriás robaj és
zúgó sistergés lett hallhatóvá. Megrendült a
föld, miptha az őserők vaskarjai rázták volna
meg. A megijedt munkásnép jajveszékelve ro¬
hant el, ki jobbra, ki balra. Kitört a gáz a
föld mélyéből s meggyúlva egy lokomobil
tüzén, 15 méter magasba lő vélte fel a láng¬
nyelveket. Rémséges zaj között gyönyörű tűzi¬
játékot mutatott be a természet Neuengammen
kíváncsi lakosságának. Három héten át éjjel¬
nappal gyülekezett a néptömeg e csodaszép
jelenségnek megtekintésére. November 25-én
oltotta el a tűzet tűzoltóság, hogy a még
mindig nagy erővel kitörő gázokat elvezethes¬
sék s a fúrást tovább folytathassák. Deczember másodikán mindez sikerült is, mert a
fúrást e napon már befejezték.
A tudományos kutatások megállapítása sze¬
rint a fúró a föld mélyében egy gázrétegbe
került, melyből a gáz hirtelenül 30—40 at¬
moszféra nyomással tört fel a magasba. A gáz
valószínűleg a földnek petróleum-tartalmából
származott.
Mellékelt képünk a neuengammei gázforrás
égését mutatja be kedves olvasóinknak.
(G- L.)

A HÉTRŐL.
Herosztratesz alávaló fráter volt, gonosz és si¬
lány lélek, de ez egy dolgon nem változtat. Két¬
ségtelen, hogy - - a czélját elérte. Teljes sikert
aratott. A nőve ép oly ismertté és örök életűvé —
sőt talán még ismertebbé és tartósabbá — lett,
mintha 6 építette volna az efezoszi Diana-temp¬
lomot, a melyet fölgyújtott. Emlegetjük, hivatko¬
zunk rá, gazságíínak halhatatlansága vetekszik a
legdicsőségesobb alkotások, a legcsodálatosabb re¬
mekek halhatatlanságával.
A siker varázsa, vonzó ereje, kívánatossága
mérhetetlen. Akkor is óriási, ha minden erkölcsi
érték nélkül, sőt minden erkölcsi érték ellen való.
Herosztrateszek mindig akadtak és mindig fognak
akadni, a míg az efezoszi Diana-templom elpusztí¬
tása ép úgy forrása a hírességnek, mint az építése.
Mert egész erkölcsi berendezésünknek van egy
roppant tragikuma. Az, hogy a nagyot alkotás
képessége csak a kiváltságosán megáldottaké, a
nagyot rombolás képessége azonban minden si¬
lánynak megadatott. Hogy Rafael bármely remeke
elpusztuljon, elég hozzá egy gazember meg egy
bicska. Ennek a szomorú igazságnak a kétségen
kívül valósága fölöslegessé teszi, hogy valami specziális okát kelljen kutatnunk a botránygyártás és
botránykavarás szenvedélyének. Bőségesen elegendő
motívum az, hogy hatni lehet vele.
Ha például az a súlyban, tekintélyben, hitelben
egyaránt jelentéktelen német lapocska, a mely az
utóbbi napokban egy földalatti okvetetlenkedés
iszapkráteróvé tette magát, - - ha ez a lapocska
valami szép és értékes dologgal próbálkozik, te¬
szem : gyűjtést indít egy elfelejtett költő szobrára,
bizonyos, hogy semmi eredménye nincs a vállal¬
kozásának. Diana templomát nem tudja fölépíteni.
Nincs hozzá se tehetsége, se ereje.
De — fölgyújtani, azt már igenis tudja. A bot¬
rány hatalma rendelkezésére áll. Ha ebben «alkot,»
azt tudomásul veszik, azt emlegetik, az hullámo¬
kat vet, szóval: annak sikere van. Foglalkoznak
vele, izgatja az embereket. Az egyiket felbőszíti, a
másikat utálattal tölti el, a harmadikat lesújtja,
van a kiben a káröröm fekete vizét hozza hullám¬
zásba : szép érzést bizonyára senkiben se támaszt,
de Herosztratesz se pályázott a lelkek föleme¬
lésére.
Szóval: rágalmazni hálás foglalkozás és hogy
ez így van, ez megint egy keserves és tragikus
problémája a becsület védelmének. Mert igen ne¬
héz lenne azt megmondani: mi inkább oka ennek
az állapotnak: az-e, hogy gyönge a becsület vé¬
delme, vagy az-e, hogy túlságos e védelem köte¬
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lessége ? Az-e, hogy a rágalmazás megtorlása nem
igen erősebb, mint annak a büntetése például, a
ki egy gyönge színdarabot irt, vagy az-e, hogy
kötelesek vagyunk mindenkivel
szemben meg¬
védeni a becsületünket? A mi nem jelent keve¬
sebbet annál, hogy mindenki bármikor felelős¬
ségre vonhat, megállíthat, igazolásra és a mi a
legrettenetesebb, védekezésre kényszeríthet bennün¬
ket egyszerűen a rágalom jogán. Azon a jogon
hogy állított rólunk valamit, a mi lehet ép oly
ostoba, a milyen gonosz, ép oly hazug, a milyen
rettenetes, de a társadalom lelkének nincs ereje
hozzá, hogy a legmagasabban álló embert is föl¬
mentse a vele való szóbaállás és az ellene való
védekezés kényszerűsége alól. Mert, legyünk őszin¬
ték : a rágalmazóval való leszámolás igazában
számot adás arról, hogy a mivel meggyanúsított,
az nem igaz. A védekezés kötelessége mindig arra
hárul, a kit megrágalmaztak. A rágalomnak min¬
dig megvan az a rettenetes hatalma, hogy vád¬
lottá tegyen beniinket és minden elégtételünk e
megaláztatásért nem több, mint hogy — fölmen¬
tenek bennünket. Kimondják rólunk, hogy nem va¬
gyunk gazemberek.
Ennek az állapotnak orvosságát a — statiszti¬
kában kell megtalálni. A statisztikában, a mely
a számok nyelvén mondja el, hogy a rágalmazó
kedvet egy dolog öli meg föltétlenül. Ha meg¬
adóztatják. Ha fizetni kell érte. Azokban az or¬
szágokban, a hol a megrágalmazott embernek kár¬
térítést itél meg a törvény, századrész annyi rágal¬
mazás se történik, mint ott a hol a rágalmazó
csak a «becsületével» fizet. Mert a kiknek ez a
passziójuk, a pénzüket sokkal jobban féltik, mint
a becsületüket. Bizonyára nem azért, mintha be¬
csületük sokkal több lenne, mint pénzük, hanem
épen ellenkezőleg. Nagyon jól tudják ők maguk
is, hogy becsületben
nincs rajtuk mit be¬
hajtani.
*
A tiszahalászi kisbiró tette ezt a nevezetes ki¬
jelentést, hogy:
No már Budapesten igazán nem szeretnék
lakni ! Mert olvasom az újságban, hogy ott min¬
den héten ötven-hatvan ember is meghal. Minálunk meg itt Halászon esztendőben is alig kettő¬
három. Nagyon egészségtelen város lehet az a
Budapest!
Valami lehet a dologban. Könnyen elhihető,
hogy Halászon jobb a levegő, mint Budapesten.
De talán nem csak ez adja a differencziát. Részes
benne az is, hogy Halásznak négyszázhuszonöt
lélek a lakosa, Budapestnek meg kétezerszer
annyi.
Kimutatást olvastunk a héten egy napilapban,
hogy ezelőtt három esztendővel tizedrészannyi
építési szerencsétlenség se történt Budapesten,
mint ebben az esztendőben. Sokkal kevesebb tót
esett le az állványokról és sokkal kevesebb áll¬
vány is omlott össze. Könnyelműbbek lettek-e a
téglahordó tótok és könnyelműebben tákolják-e
össze most az állványokat, mint ezelőtt, pár
esztendővel? Alig hiszszük.
Mi más maagyarázatát véljük a dolognak. Azt,
hogy most több az állvány és több rajta az ember,
mint volt ezelőtt, mert most tudvalevőleg tízszer
annyit építenek, mint harmadéve vagy negyedéve.
És a mit építenek, azt mind sürgősen építik.
A budapesti ház - - postamunka. Rövid termi¬
nusra készen kell lennie, mert nagyon várják.
Nem tudom, egy ház építési idejének mekkora a
rendes tartama Parisban, Berlinben, Bécsben, de
valószínű, hogy a gyorsasági rekord Budapesté.
Egyrészt azért, mert itt iszonyúan kell sietni, hogy
a ház minél hamarább készen legyen, másrészt
meg azért, mert a budapesti ház készen van,
mikor még meglehetősen innen van azon, hogy készen legyen. Nem egészen érthetetlen, hogy e
miatt sűrű és hangos a panasz. Hogy a lakók
sokat ostromolják a háziurat, a háziúr az építő¬
mestert. Sok a viszály, por, háborúság.
Demonstrálni kell tehát az — igyekezetet. Bi¬
zonyítani kell, hogy a munka lázasan folyik. Hogy
nem piszmognak az emberek és nem töltik ha¬
szontalan pepecseléssel az időt. Nem csinálnak
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m e g semmit jobban, mint a hogyan szükséges,
gót annyira mennek a jóakaratban, hogy még
ennyire se csinálják meg. Az igyekezet meg van.
Néha nem is árt meg. A ház valóban fölépül, sőt
sok ház fölépül a nélkül, hogy összeomlott volna.
De bizonyos, hogy még többet tudnánk fölépíteni,
ha tudnánk kevésbbé igyekezni

Hogy a túlságos nagy igyekezet nemcsak épülő,
de már kész házakban is bajokat okozhat, ennek
a szomszédban is láthatjuk példáját. Az osztrák
képviselőházban. A bécsi parlamenti tudósítók
ünnepiesen a földhöz csapták a plajbászt, mert
Ausztria törvényhozói nem ismernek határt az
jgyekezetben. Tűrhetetlenül szorgalmasak. Képtele¬
nek rá, hogy a munkában kifáradjanak. Délelőtt
tizenegy órakor fognak hozzá a umunkáhozn és
a nap már rég aludni ment, mikor még nekik
eszükbe se jut, hogy pihenésre térjenek. A dél¬
előtt kezdődő ülések akárhányszor este tiz-tizenegy óráig is eltartanak.
Sok a jóból. Még több a szóból. Beszélni is rette¬
netes föladat naponta tiz-tizenkét órán keresztül,
de beszédeket hallgatni és jegyezni ennyi ideig, ez
már nem kevesebb, mint martiromság. És a szó¬
nokok csak fölváltják egymást, de a szerencsétlen
újságíró maga kénytelen elviselni valamennyit.
A temérdek obstrukczió a bécsi parlamentben
erősen kifejlesztett és népessé tett egy félelmetes
típust: az agyonbeszélö típusát. A nemzetiségi
vetélkedés ezen a téren is sorompóba lépett. Egy
Lecher nevű német képviselő valamelyik obstrukcziós vitában tiz órás beszédet mondott. Ez re¬
kord volt. Lecher a németek bőse lett. A dicső¬
sége nem tartott sokáig, Hamarosan akadt egy
szláv képviselő, a cseh Hohi, a ki megdöntötte.
Egy teljes órával javította meg a rekordot. Tizen¬
egy órás «beszédet» mondott. Most megint a né¬
meteken a sor, hogy újat produkáljanak.
Erről a Holy képviselőről egy fullánkos anek¬
dotát beszélnek. Mikor már négy órája szónokolt
rendületlenül, teljesen elfogyott a hallgatósága.
Mindenki agyongyötörve, rémülten menekült a
teremből. Csak egy njságiró ült a laptudósítók
karzatán és hallgatta mozdulatlanul, feszült figye¬
lemmel. A képviselő hálás volt neki és mikor a
beszéde közben egy kis pihenésre szünetet kapott,
odasietett hozzá:
- Gratulálok a kitartásához! Ön az én leg¬
hívebb hallgatóm.
A mire az újságíró — egy német lap tudósí¬
tója — csöndesen ezt felelte :
- Elhatároztam, hogy addig fogom a képviselő
úr beszédjét hallgatni, a míg végre mond valami
érdemeset.
Állítólag azért beszélt azután a jó tüdejű cseh
képviselő még hét óra hosszat. De sikertelenül.
Az újságíró még egyre ott ült a helyén és feszült
figyelemmel hallgatta a nélkül, hogy a czeruza
megmozdult volna a kezében. Végre is a képvi¬
selő volt az, a ki föladta a küzdelmet.
Könnyű megérteni, hogy a bécsi parlamenti
tudósítóknak nem valami irigylendő a foglalko¬
zásuk. De azért, ha a sztrájkjuknak csakugyan az az
oka, vagy nincs más oka is, mint az, hogy az osztrák
képviselőház ülései rettenetesen hosszúk, akkor
ennek a daczoskodásnak alig van valami jogosult¬
sága. Még akkor se, ha igazuk van abban, hogy
a szónokok rövidebben is végezhetnének és (hi¬
szen a bécsi parlamentről van szól) a törvény¬
hozói dulakodásokra is kevesebb időt rendelhet¬
nének. Elhiszszük, hogy ez az állapot az újságírók¬
nak unalmas, terhes és fárasztó, de a zsurnaliszta
nem beszélhet úgy, mint az a szerény regényíró,
a ki így nyilatkozott:
- Én soha se olvasok rósz vagy unalmas köny¬
vet, mert ha én olvasni akarok valamit, akkor
irok magamnak !
Nekik az a kötelességük, hogy — ha hosszú, ha
unalmas — azt hallgassák és jegyezgessék, a mit
az osztrák képviselő urak szónokolnak és akár ar¬
gumentum, akár székláb formájában egymás fe¬
jéhez hajigálnak. Legfölebb megboszulhatják ma¬
gukat az unalmas szónokokon. Vagy azzal, hogy
nem irják meg, vagy azzal, hogy megírják azt, a
mit mondanak !
Stigma.

J&SÁBNAPI ÚJSÁG.
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
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nyi albumunkat, mint az előbbi
években, most is legközelebbi, karácsonyi számunkkal együtt fogják megkapni előfizetőink.
Az album a megszokott díszes kiállításban s
gazdag tartalommal jelenik meg.
A férfi szerelme. Szőllősi Zsigmond, a ki ezt
a czítnet adta új novellás könyvének, kedves, kel¬
lemes szavú iró; a hangját, a modorát lehetetlen
hogy rokonszenvesnek ne találja mindenki a kit
pedig a csöndes, finom, disztingvált modor, az
Ízléses formák, a gondos külső felé vonz az ízlése,
egyenesen el kell, hogy ragadtassák ezek a novel¬
lák. Önmagának, írói tollának s olvasójának meg¬
becsülése az alapja ennek a modorának. Van benne
valami arisztokratikus tartózkodás, melylyel elrejti
magából mindazt, a mit nem tart a közönség elé
valónak: azokat a belső viaskodásokat, a melyek¬
kel egy mű megalkotása jár, azokat a kereteket,
melyek a mű megformálását megelőzik, azokat az
erőfeszítéseket, a melyek révén a gondolat meg¬
kapja a neki megfelelő köntöst. Szóval elrejti az
iró egész apparátusát s csak a kész eredményeket
viszi az olvasó elé. A kit magával ragadott a leg¬
újabb irodalom lirizmusa, az talán kissé közve¬
tettnek fogja találni líráját, a mely elvonul a mű
mögé, nem lép előtérbe és mégis meghatározza a
levegőjét. Mert akárhogy veszszük is, Szőlló'si első
sorban lírai lélek, minden látszólagos objektivi¬
tása mellett is ; meséiben és alakjaiban a hangu¬
lat a fő, a melyben élnek, a mely az egész törté¬
netnek a lelke. Ez a líra csöndes, halk, szomorú,
a nagy és keserű ellentétek ki vannak benne egyen¬
lítve, a belső zivatarok harmóniába csöndesültek.
Nincs benne semmi erőszakos kitörés, semmi
szertelenség, — minden egyensúlyba jutott s csak
a figyelmes szem látja meg azokat a remegéseket
a melyek a lemondó megbékült, halk hangban
sejtetik az egykori belső viharokat. Szőllősit so¬
hasem ragadja magával sem tárgy, sem érzés, min¬
dig fölötte marad mindkettőnek s addig nem lép
olvasója elé, mig ezt a fölényt meg nem szerezte.
Egy kicsit túl van mindig azon, a mit ir, vissza¬
néz rá, nem él már teljesen benne. Innen for¬
máinak kereksége és egyenletessége : a min túl
jutottunk, azt jobban egyensúlyba tudjuk hozni
és belső életünk dolgait akkor látjuk legponto¬
sabban, a mikor már visszanézünk rájuk. Innen
hajlama az allegorikus és a mese-szerű formák
i r á n t : belsőnk mozgalmait úgy tudjuk legjobban

objektiválni, önmagunkból kivetíteni, ha vagy
allegóriába formáljuk, vagy pedig mesés messze¬
ségekbe, a csodálatos birodalmába helyezzük át.
Ilyenkor az allegória épen nem jelent, mint sok
más esetben, hidegséget, mert átmelegíti az ér¬
zés, a mely életet ad neki. Az allegóriának egyet¬
len jogosultsága, ha lira van benne összefogva s
Szőllősi novelláiban ez mindig így van. Abból a
lelki dispositióból, a mely Szőllősi minden mun¬
káját jellemzi, folyik ezek befejezettsége is. Befe¬
jezettség alatt ezúttal nem csupán s nem is főleg a
külső kikerekítettséget értjük, mert ez elvégre is
inkább modor dolga, mint a mű belső természetéé,
hanem a mondanivaló befejezettségét, a mikor az
nő teljesen kifejezi magát, hézagok nélkül, a nél.., hogy
i_ _ . bármit
T..I—:í is
:- rábízna
_ji.:— az olvasó
-i—j. képzelői-i—IÁ'
ikül,
désére és érzésére. Nem csak megpendíti a húrokat
az olvasó lelkében, hanem végig is játszsza benne
a melódiát — az olvasónak nem marad más dolga,
mint fogékonyán hallgatni, nem kényszerül arra,
hogy mintegy munkatársává legyen az Írónak,
Minden gondolat végig van gondolva, minden érzés végig van érezve; zenei nyelven ezt — gondolom — zárt formáknak nevezik. Ezért egy-egy
novellájának olvasása nem lelki élmény az olvasóra nézve, hanem szem¬
lélet dolga, mint a ki
csak tanúja volt valami
izgalmas, érdekes, vagy
szép eseménynek, maga
nem vett benne semmi
részt Lehet valakinek
más az ízlése, de a Szől¬
lősi munkája módjának
művészi jogosultságát
csak a pártos szellem ta¬
gadhatja. A férfi szerelme
kötetében tizenhét no¬
vella van összegyűjtve ;
mind magán viseli az iró
szellemének bélyegét, de
ezen belül hangban.tárgyban, feldolgozásban na¬
gyon változatos a kötet.
A párisi gyujtogatók.
Lapunkban nemrég j elent
meg Rákosi Viktor tör¬
ténelmi korrajza a párisi
kommünről.Olvasóink ér¬
deklődéssel olvasták hét-
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' netileg hű korrajzot. A legsajátságosabb dráegyike folyik le ebben a műben, mely
most könyvalakban is megjelent, az olvasó szeme
előtt, a franczia, illetőleg jobban mondva a párisi
nép egy lázas pillanata, a mely egy válságos tör¬
ténelmi pillanatban elárulta a nép sok fájdalmas
betegségét, de egyúttal erejét is, a melylyel a
maga bajait a maga erejéből tudta meggyógyítani.
A kommün a nép-betegségek szempontjából a tör¬
ténelem legérdekesebb mozgalmainak egyike, ná¬
lunk azonban nagyon kevéssé volt ismeretes; a
régebbiek csak az egykorú hézagos és kevéssé
megbízható
— - * - 1 " " tudósításokból ismerték, a fiatalabb
nemzedék egy-két általánosságon kívül nem tu¬
dott róla jóformán semmit. Rákosi korrajza tehát
újdonság számba is megy, ismeretion tárgyat fris¬
sít fel és ismertet meg az olvasóval. Élvezet látni
Rákosi szellemének frisseségét és fogékonyságát,
a melylyel a legváltozatosabb körökben egyforma
kedvvel és egyforma sikerrel tud hatni. A köny¬
vet nagyszámú érdekes kép díszíti, franczia mű¬
vészek egykorú rajzai és festményei.
A bécsi diákok. A kommünről szóló korrajzon
kívül egyidejűleg egy ifjúsági regénye is jelent
meg Rákosi Viktornak A bécsi diákok czímmel.
Nagyon kedves történet: a bécsi forradalomban,
1848-ban játszik, elmondja Bem kalandos mene¬
külését Bécsből, a bécsi diákok csapatának kaland¬
jait az erdélyi hadjáratban. Mindez egy regényes
történetnek a kerete, a mely elejétől végig izgatja
a fiatal olvasó képzeletét. A regény csinos illusztrácziókkal jelent meg.
Levél kis húgomhoz. A nemi felvilágosítás
most nagyon aktuális problémájának helyes meg¬
oldása módját találjuk Ortt Félix, a kiváló hol¬
landus iró híressé vált könyvében, mely levél¬
alakban kívánja a leányokat felvilágosítani arról,
a mit a nemi életre vonatkozólag tudniok kell.
A könyv a kényes témát annyi tudással és mégis
olyan egyszerűséggel, annyi nyíltsággal odja meg,
hogy a nevelő, a szülő kezében megbecsülhetetlen
segítő társsá válik épen legnehezebb feladataik
egyikének teljesítésiben. A könyvet vonzó, szép
magyarsággal dr. Szegedy-Maszák Elemér fordí¬
totta le.
Apa és fiú. A hirneves, bár nálunk még egye¬
lőre kevéssé ismert svéd drámaíró, Tor Hedberg
hatalmas irodalmi és színpadi értékű ötfelvonásos
színdarabja most jelent meg az «Olcsó Könyvtár* bán, Szász Zsomborné kitűnő fordításában. A ma' o l v a s o v a l mondhatni új Írót födözhet fel ez
j_..t— elmélyedő
_I„XI„„JA- I^I„I,-„;»^T,«I
A,.
a —M-A—s
művészi dráma,
lélekrajzával A„
és ér¬
dekes cselekvényével.
Ámor és Psyche. Apulejus halhatatlan bájú
meséjét, az Ámor is Psyché-t új magyar fordítás¬
ban adta ki az Olcsó Könyvtár. A világirodalom
legszebb meséinek ez egyikét, mely egész sereg
költőt, művészt ihletett meg idők folyamán, leg¬
kiválóbb klasszikái műfordítónk, Csengeri János
fordította magyarra s bevezetést is irt hozzá a
mely tájékoztat mindarról, a mit a mese teljesebb
megértése szempontjából tudnunk szükséges.

m á k

A «Jó Pajtási), Sebők Zsigmond és Benedek
Elek képes gyermeklapja legújabb deczember 18 iki
számában verseket közöl Ábrányi Emiltől és Vértesy Gyulától, részletet Mikszáth Kálmán hátrahagyott munkáiból; Sebők Zsigmond folytatja
Dórmögő Dömötör kalandjait a fogorvosnál. Zsiga
bácsi a babakiállításról mond kedves beszámolót,
néhány
„ szép kép kíséretében, Elek nagyapó mulátságos szomorú történetet mond el a két lurkóról, Mesemondó bácsi a dióról mesél, Benedek Elek
folytatja A félkezü óriás czímű regényét, a Kis
Krónika rovat aktuális képeket ad érdekes szöveggél. A szerkesztői üzenetek, rejtvények teszik téljessé a szám gazdag tartalmát. A Jó Pajtás-t a
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Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyed¬ évtized multán az energiája és az ereje nem olyan
évre 2 korona 50 fillér, egyes szám ára 20 fillér. csorbíthatatlan, mint a mikor Steimtztol annak
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadó¬ idején elhódította a világmesteri czímet. Ebben is
lehetett bizakodni.
hivatal. (IV. kér., Egyetem-utcza 4.)
Ez • a világmesteri czím ugyanis azt illeti meg,
Új könyvek.
A férfi szerelme. Elbeszélések, irta Szőllösi a ki a sakkmesterekkel való küzdelmekben kétség¬
telenül a legkimagaslóbb eredményt érte el. Más¬
Zsigmond. Fraklin-Társulat; ára 4 korona.
fél
évtizeddel ezelőtt még Steinitz Vilmos volt
A párisi gyujtógatók. (A kommün története.)
Ismerteti Rákosi Viktor Budapest, Franklin-Tár¬ ennek a büszke czímnek a birtokosa, a mikor je¬
lentkezett egy új sakk-óriás, az ifjú Lasker. Küz¬
sulat ; ára fűzve 6 korona, kötve 8 korona.
delemre
hivta ki a megöregedett Steinitzet, —
A bécsi diákok. Regény az ifjúság számára. Irta
Rákosi Viktor. Budapest, Lampel R könyvkeres¬ győzött. Még egy reváns-mérkőzés - - ebben ^ is
kedése (Wodianer F. és fiai); ára kötve 5 K 20 f. Lasker diadalmaskodott; az övé volt a világ¬
Levél kis húgomhoz. (Levél a nemi életről). bajnokság czíme. Ettől fogva sűrűn szerepelt a
Irta Ortt Félix. Magyarra fordította Szcgedy-Masz- nemzetközi sakkversenyeken; mindenütt, egyetlen
szák Elemér (Az Egészség Könyvtára XII. sz.) versenyt leszámítva, ő került ki első győztesként.
Akadtak természetesen, a kik jogot formáltak arra,
Budapest Franklin-Társulat; ára 2 korona.
Apa ésfiú.Színdarab öt felvonásban. Irta Tor hogy elvitassák Laskertől a világbajnoki czímet
Hedberg. Svédből fordította Szász Zsombornó. Tarrasch, Pillsbury, Schlechter, — egyiknek sem
(Olcsó Könyvtár 1595-1597 sz.) Budapest, Frank¬ sikerült, Lasker mindegyiknél sokszorosan kivá¬
lóbbnak bizonyult. Ez a páratlan, csodás agyvelő
lin-Társulat ; ára 60 fillér.
Ámor fs Psyche. Apulejus meséje. Fordította minden alkalommal szédítő fölényességének és
és bevezetéssel ellátta Csengén János (Olcsó Könyv¬ kiváló zsenialitásának adta bizonyságát. Félelme¬
tes csodákat varázsolt a sakktáblára, hatvannégy
tár) Budapest, Franklin-Társulat; ára 40 fillér.
koczkához és harminczkét bábhoz kötött gondo¬
latainak a megelevenedése a sakkozáshoz igazán
értők számára nagyszerű elmélyedést, gyönyörű
élvezetet szereznek, — bizonyos, hogy ilyen techni
Hetekig tartó mérkőzés után véget ért az a ver¬ kájú, ilyen csodálatos biztonságú művésze még
sengés, a melyet Janovszky, a hírneves franczia aligha volt a sakkozásnak.
A Janovszkyval való mérkőzése új bizonysága
sakkmester folytatott Latker Emánuel ellen a vi¬
lágbajnokságért. Az eredmény szinte meglepően ennek az igazságnak. És, a mi szinte csodaszámba
diadalmas: Lasker nyolcz ízben győzte le ellen¬ megy: az az irtózatos agy-munka, a mit a komoly
felét, a ki egyetlenegy alkalommal sem tudott sakkozás megkíván, évek hosszú sora óta sem őrölte
meg a világmester vaskemény energiáját. Janovszkygyőzni a világmester ellen.
Ez az eredmény annál érdekesebb és figye¬ ról ellenben megállapíthatják azok, a kik figye¬
lemre méltóbb, mert a match kezdete előtt Ja- lemmel kisérték a mérkőzés menetét és játszmáit,
novszky nagyon buszkén és nagyon határozottan hogy végleg kimerült és elporlott ez a nagyszerű
hangoztatta, hogy föltétlenül biztosra veszi a Las- sakk-elme, a mely évek hosszú sora óta a legkeren való diadalt. Hosszas tanulmányozás és nagy csillogóbb szépségekkel ajándékozta meg a sakko¬
elméleti munka után vállalkozott arra, hogy valóra zás művészetát.
váltsa legnagyobb ambiczióját: a világmesterrel
való megküzdést. Bendkívüli érdeklődéssel várta
ezt a küzdelmet a sakk-világ, a mire annál is több
ok volt, mert Janovszky — kétségtelenül a leg¬
58-ik évfolyama.
zseniálisabb sakkmesterek egyike — hosszú ideje
nem szerepelt a nyilvánosság előtt és most min¬
A « Vasárnapi Ujság» a legrégibb magyar
denki azt remélte, hogy friss erővel és a siker
némi reményével száll hadakozásba a világ¬ szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap,
mesterrel. Mindezeken fölül pedig: Lasker immár évenként több mint 13O íven s több mint
másfél évtiz ede érdemelte ki magának a sakk másfél ezer képpel, legjelesebb hazai íróink
mesterek között való elsőséget, — most, másfél és művészeink közreműködésével jelen meg.

KÜZDELEM A SAKK-YILÁGBAJNOKSÁGÉRT.

A aVASÁRNAPI UJSÁG»

Svájci selyem a legjobb! l
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Előfizetési föltételeink:
A t Vasárnapi Ujság» negyedévre 5 korona, fél.
évre 10 korona.
A .Vasárnapi Ujság» a «Világkrónikái>-val
negyedévre 6 korona, félévre 12 korona.
Az előfizetések a • Vasárnapi Ujság» kiadóhivatalába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám
küldendők.
HALÁLOZÁSOK.
Elhunytak a közelebbi napokban : IHRIG RUDOLF,
volt negyvennyolczas honvéd, nyűg. főorvos, 81 éves
korában Magyaróváron. — GALLATHT GÉZA, királyi
tanácsos, a magyar államvasutak nyűg. felügyelője,
a ki egy évtized óta a győr—sopron—ebenfurti va¬
sút élén állt mint üzletigazgató, 56 éves korában
Budapesten. — Dr. TÖRÖK ISTVÁN, a szatmárnémeti
kir. katholikus főgimnázium egészségtan tanára,
Szatmárnémetiben. — Dr. HORVÁTH GÉZA ügyvéd,
Újvidék város főügyésze, az újvidéki nemzeti mun¬
kapárt elnöke, 38 éves korában Budapesten. —
ZNAMENÁK SÁNDOB ügyvéd, Bars megye nyűg. tiszti
főügyésze, törvényhatósági és közigazgatási bizott¬
sági tag, az esztergomi főkáptalan és főegyházmegye
ügyésze, földbirtokos, 63 éves korában Budapes¬
ten. — Dr. PÁSZTOR BERTALAN ügyvéd, megyei éa
városi képviselő 57 éves korában Egerben. FEJBRVÁRT FRIGYES, a Magyar Távirati Értesítő és az
Ungarische Correspondenz szerkesztője, 63 éves
korában Budapesten. — KADOS ALADÁR, a belvárosi
reáliskola tanára, 38 éves korában Budapesten. SÁSKA ZSIGMOND, nyűg. magyar királyi honvédőr¬
nagy, hatvankét éves korában Budapesten. — ÓLAI
LAJOS,volt országgyűlési képviselő, legutóbb karczagi kir. közjegyző, hatvanöat éves korában Buda¬
pesten. — MAKRAI DÉNES színész, a kolozsvári
nemzeti színház tagja, 45 éves korában Kolozsvá¬
ron. —• UTAST KÁROLY, nyűg. székesfővárosi tisztvi¬
selő, 86 éves korában Budapesten. — PÓLYÁI ZSIG¬
MOND, az Édeskuty-czég tisztviselője, 32 éves korá¬
ban Budapesten. — Dr. Fenyéri ZÁDOB ERVIN, 33
éves korában Debreczenben. — Idősb MITTEBMEYER
JÓZSEF, 69 éves korában Budapesten. — GBÓSZ L.
IGNÁCZ, nyűg. gazdatiszt, 65 éves korában Veszprém¬
ben. — Borosjenői MUSLAY ANTAL, 18 éves korában
Abbáziában. — MOLNÁR EMIL vikárus, Szent Bazilrendi áldozópap, 29 éves korában Máriapócson. -

TÍTRAFÜRED
L: a legelőkelőbb téli
gyógyhely és sporttelep

Kérj én fekete, fehér vagy színes újdonságainkból mintákat:
Crépon, Dnchesse, Cachemire, Messaline, Cótelé
Eollenne, Shantnnff, Monssellne 110 Om. széles, m''torenként l K *)fill.-tólkezdve. Bubáknak, blúzoknak stbnek való
bársony és pellnche, úgyszintén hímzett blúzok, valamint batiszt, pamut, vászon és selyem ruhák. — Mi csakis (»•
rantáltan erős selyemszöveteket adunk el vám- és portón, eli¬
tesen dlrect magánvevoknek.

1020 méter. — Remek téli
klíma. A kontinens legna¬
gyobb bobpályája, villamos
siklós vasúttal. Téli sport¬
klub. Minden modern ké¬
nyelem. Elsőrangú konyha,
mérsékelt árak. — Idény:
deczember elejétől márczins végéig. Tüdőbetegek
kizárva. Közelebbivel szóig,
a Grandhotel igazgatósága

SCHWEIZER & Co., LUZERN U 23 (Svájcz.)
Selyemkivitel. — Királyi udvari szállító.

IÜ
Csak mechanikai játékok szereznek örömet. Kérjen ár
jegyzéket. — K L E I N DEZSŐ látszerész, Budapest
Felvaros, K e c s k e m é t i - n t o z a 14. szám.

A Bor- és Lithion-tartalmú
vasmentes gyógyforrás

pénz-, szivar-, levéltárosak
állandó, nagy választékban legolcsóbb

CSÁNGÓ
—finom bőráru készítőnél —
Bpest, Múzeum-körűt 5.

Húgyhajtő hatásul

A czím fontos!

7aimentei!

Könnytn emésztheti!
T*1]MW tiszti!
Kapható cufányvitlcertsíetléstlbtn ram a
iszmye-Lipóczi Salratortorrás- Vállalatnál
Budapett, V. Kudolf-rakpart S.
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TATRAFÜRED

RIDIKULOK

kitűnő sikerrel használtatik
vesebajoknál, a húgyhólyag bán¬
talmainál és kösz vénynél, a czukorbetegségnél.az emésztési és lélegzési szervek hurutjainál.

Rendeléseknél szíves¬
kedjék lapunkra hivat¬
kozni
::::
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Nemzeti Antiquarium
könyv- és mű kereskedés
BUDAPEST, V., Váczi-körut 42.

Minden czipőbe alkalmazható a szab. Laufer
ludtalpfüző, a fájdalmat járás közben megszünteti.
Ismertetőt kivánatra ingyen küld az egyedüli készitő :
Székely és Társa ortopád. czipőkészitő, Budapest,
IV., Muzeum-körut 9.
Magyar-lengyel elité társas utazás Palesztina
és Egyptomba. Dr. Teodorowitz József érsek szemé¬
lyes vezetése mellett a lembergi előkelő társaság jövő
év márczius havában keleti utazást tesz e ez alka¬
lomból a magyarokat csatlakozásra hívja föl. Bőveb¬
bet lapunk hirdetési rovatában.
Mikiiii Gyula a szőrmeipar terén fogalommá
vált, mert az a páratlan elegancziával párosult mes¬
teri izlés, melylyel Károly-körut 17—19. szám alatti
áruházában találkozunk, szinte a csodával határos.

SAKKJÁTÉK.
2723. számú feladvány Pauly W.-töl, Bakarest.
SÖTÉT.
8

A tZborói Tártaikért. — «A Kaloetai Katholikut Kört —
Veöreös Miklós (Zirci). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodtátujlak.) — A iDunaföIdvári Egyenlőtégi kört (Diaiaföldvdr).
Barcsa Mihály (Bihar-udvari). — Csolnoki István (Hajdúhadfi za). — A iLeibiczi Oaidaidgi Katiinót (Ltibicz). —
Luetyik János és Szivak János (Alberti-Irta). — tCsengeri
Ctuiinót (Ctenger). Király Mihály (Zenta). — Knnz Rezső
(Tfmetrékdt). — Budai Sakkozó Társatag (Budapett). —
Patkó Imre (Talpat).

Szerkesztői üzenetek.
Petőfihez. Egy leányhoz. Egyelőre hasztalanul kí¬
vánkozik a nyilvánosság elé; ahhoz sokkal, sokkal
különbeket kell írni tudni.
Holnaptól kezdve. Mintha szándékosan keresné ki
a leginkább elcsépelt banalitásokat s mintha mellé¬
kesnek tartaná a mondanivalót, fődolognak pedig a
hangzatos, üres szavakat.
Fűit. Ez se sokkal újabb és eredetibb, mint a
múltkori volt, ezenkívül a szentimentális hangja sem
kedvünkre való.
Bucsuzás. Eddig érdekesebb dolgait láttuk: ez na¬
gyon érezteti az idegen hatást.
Csillagok. A sors. A régi zavar és a régi tapogató¬
zás : úgy látszik, nem fogunk már egy véleményben
találkozni.
Áldott az éhség. Áldozás. Még fejlődnie kell, kü¬
lönösen a kifejezés ereje és színe dolgában, a miben
most még bizonytalan.

EGYVELEG.
* A legnagyobb vasmacska. Az összes eddig
használatban levő vasmacskáknál nagyobb azon
új vasmacska, mely az angol óczeánjáró Olympia
számára készült. Lusitania és Mauretania vas¬
macskái jóval kisebbek és könnyebbek. Olympia
vasmacskája 19 láb hosszú, 10 láb széles. Súlya
15 tonna, míg Lusitania és Mauretaniáé csak tiz.
G. L.

SAINT-RAPHAEL
FRANCZIA TERMÉSZETES BÖK
-A- g y o m o r l e g j o b b b a r á t j a
bevált anámia, ideg- és gyomorbajnál és
= lábbadozó betegeknél.
=
Kapható minden gyógyszertárban 6.— koronájával.

Főraktár: Apotheke, Zum heil. Geist' Wien, I. Operngasse Í6.
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lúdtalpa van t
fáj a lába l
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Világos indul és az ötödik lépésre mattot ad.

2719. számú feladvány megfejtése dr. Klir A-tól.
VHágos.
Sötét.
1. Vf3 d l ! . . . Kd4-c3
2. Bb2-b3 f s tb.

Világos, a. Sötét.
1.
._ Kd4-c5
2. Vdl-gl t stb.

1.
. Hh6-f7
2 Fd3xL5 f stb.

1.
'..
f5xe4
2. Fd3-e2 t stb.

Helyesen fejtettek meg: Merényi Lajos. — Geist
József és Stark Vilmos. — A fBudapetti Sakk-kört. —
A •Budapetti IZI. kér. Sakk-kört. — Ladányi Antal. —
Wysehogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budapttt).
Németh Péter (Ctongor). — Kintzig Róbert (Fákért.) —
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót¬
vár). — Szabó János (Bakony-Szentldtzló) — A iQyöri
Sakk-kör.t — Székely Jenő. — Mészey József (Győr). —

Képes árjegyzék
mindennemű czipőkről ingyen.

ÉKSZEREK
EZÜSTNEMUEK
Ó R Á K , egyházi szerek. an?ol, franrzia.
khinaezöst dísztárgyak, gyári áron besze¬
rezhetők. Legújabb a n g o l r e n d s z e r ü
fizetési módozatok.
c c é s kir ndT
- - oz&llitó,
0 í DP I T í U A 0 «UAfluA JAWUÖ ékszergj.Koloisvár.
1911. év februártól EndaSest, IV., Ktgyó-téi 1. sz.
epés nagy árjegyzék ingyen.

A 47-ik számban megjelent kép talány megfej¬
tése : Sokkal jobb mindig egyedül lenni, mint
soha sem.
Felelős szerkesztő: Hoitsy P á l .
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Realtanoda-n. 5.
Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4.

T É L I S P O R T SZEZ

°N • deczember 15-től márczius 15-ig.

» l-í-iebl, bob-é, rodllpálya új felvonóval. Posta Távlrda. Telefon. Vasútállomás
—
Oasaeköttetés mindenfelé. ospektns.
Prc

m

ne tétovázzék, hanem
használjon azonnal

»n„; Bcrctvás pastillátt]
, ? J0JÍ£Stóffíí*

..?•?"«' S'^» ^ B «.r.«„.

LEGALKALMASABB KARÁCSONYI AJÁNDÉKOK

__
j^_...

aranyati

ezüstöt és nlatinát L—

veszek legmagasabb árakon. N a g y v á l a s z t é k
karácsonyi és újévi ajándékokban a legolcsóbb
kiviteltől a legdrágábblgr.

SARKADI IMRE
órás és ékszerész Budapest, Vili./ Üllől-nt 38. sz.
(Az Iparmíivészt-ti múzeummal szemben.)
: ÁRJEGYZÉK INGYEN É S BÉRMENTVE.
=

K r i s t á l y ü v e g e k b e n ivó és asztali készletek, virág¬
vázák, különféle dísztárgyak. P o r c z e l l á n b a n étkező, jour, teás, kávés, mokka és
mosdó készletek.
--M o d e r n függőlámpAk.
Zlatnói üveggyári raktár

DYORATSEK GUSZTÁV
HALTENBERGER

BÉLA

ruhafestő-, vegYtisztitó- és éőanosó-évára KA S S A
ruhákat, felöltőket, télikabátokat, mindennemű ruhanemüeket a legszebben tisztit és fest. — Gallérok,
kézelők hófehérre tisztittatnak. — Alapitági év l

04RNTTURAKAT
ÉS KABÁTOKAT
VÁSÁROLJON

Soha többé!

Fiókok:
IV., Kecskeméti-utcza 14.
IV., Estó-nt 6. sz.
V., Hanninczad-utoza 4.
VI., Andrássy-nt 16. EZ.
VI., Teréz-körnt 39. az.
VIII., József-kSrut í. sz.

a legórtél Cíebb
orvosi száj- és
fogápo'ó-szerek.
Kaph. g\ógytárak és drogériákban.

SZÉKELY és TAKSA
ortopart czipő-készitő
Budapest, IV,, Múzeum-korát 9.

iZÁJVIZ
FOGPOR
FOGKRÉM
FOGKEFE

Dr. Balász-féle

a szakorvosok által ajánlt szabad. Lauferludtalpfüző prospektusát. — Egyedüli készitő

Veszünk könyveket, nagy könyvtárakat, régi nyomtatványokat,
okleveleket, híres emberek levelezéseit, festményeket metszeennemürégiségeketalegmagasabbáronkészpénzért.

Lohr Mária (Kronfusz) s
sfa^s^fejsör
Budapest, VIII. kertilet, Baross-utcza 85. szám

.

KÁLMÁNNÉ VŐ3Ö9MABTY ILONA, 6 6 év63 k o r á -

ban Budapesten. Nagy költőnk utolsó gyermeke, a
Vörösmarfcy-család utolsó élő tagja volt, Deák Ferencz gyámleánya. Mint a magyar közélet egyik
vezéralakjának felesége, asszonyi és anyai kötelessé¬
gei hű teljesítésében töltötte életét, a szereplést nem
keresve, de ha kötelessége úgy hozta magával ott is
megállva hely ét. Halála általános részvétet keltett. —
Özv. HERMÁN FBBBNCZNÉ, született Hikádé Jozefa,
87 éves korában Budapesten. — Özv. erzsébetvári
CSÍKI GEBGELTOB, szül. szamosújvári Placsintár
Magdolna, 64 éves korában Fólya községben. Özv! SZEMLÉK MIHÁLYNÉ, szül. Frecskay Józsa, 75
éves korában Budapesten. — Özv. bedeghi és berencsi NYÁBY GÍUEÁNÉ grófné, szül. liptószentiváni
Szentiváoy Matild, 73 éves korában Budapesten. Özv. FLIEOAUF KAKOLYNÉ, szül. Pansipp Alojzia, 71
éves korában Budapesten. — Özv. ZALÁNYI FARKASNÉ,
szül. Anvander Sarolta, 71 éves korában Veresegy¬
házán. — BÁMOEL EDÉNÉ dr.-né, szül. Hedrich Má¬
ria, 40 éves korában Budapesten. — Özv. NIGKINYI
GYÖBOYNÉ, szül. Sréter Anna, 74 éves korában Buda¬
pesten. — Özv. FBENCZ KELEMENNÉ, 66 éves korában
Gödöllőn. — Kézdiszentkatolnai ELEKES PÁLNÉ, szül.
pókakeresztúri Székel yGabriella 34 éves korában
Marosvásárhelyen.

m

H 3110! Itt a gyorsvonat! H 3 llO !

Salvator
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VASÁBNAPI ÚJSÁG.

51. SZÁM. 1910- 57-
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KÍNA BORA VASSAL
1

ikus kiállítás 1900. Legmagasabb kitűnt.
Erő»itőszer gyengélkedők, vérszegények ei
lábbadoiók Márnára, ^tvágygerjesitő, idegeró.itö és ver javító szer.
KitfinS
fe.
7l)OO-nál több orvosi vélemény.

I. Serravallo, «. h kir. itari nilliu Trieste-Barcola.

nem cserélek szappanommal, mióta a Bergmann-féle vesszőparipa - liliomtejszappant
használom (egyedüli gyártók: Bergmann
A Co, Tetschen a/E.), mert az összes gyógyszappanok közül ez a leghatásosabb és ki¬
zárólag csak általa érhető el szép, gyön¬
géden puha és Bzeplőtől mentes arczbőr.
Darabja 80 fillérért minden gyógyszertár¬
ban, drogériában és illatszerkereskedésben
stb. kapható.

Vásárolható l gyógyszertárakban félliteres üvegekben
K 160, literes öregekben K 4.80.

HAGY ÁRUHÁZÁBAN

TTLUBOIT-KÜBÜT11-&
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LEGJOBB,

KALODONT
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FOG-KRÉM
6O Fillér

JV&SÁgNAgl
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51. 8ZÍM. 1910. 67.

>-r^ -w -w~r TT T-"* TT T ! * porczellángyáros és nagy-

H U T T L TI V A D A R ^,^.^.^0
BUDAPEST, Y„
DOROTTYA-U, 14,
Bel- és külföldi por¬
cellán-, fayence- és
ü v e g á r u k legna¬
gyobb választékban.
Használati és dísz¬
tárgyak. :: :: :: " '•'•

Legújabb képes árjegy¬
zék kívánatra ingyen és
küldetik. :::

KOZMETIKAI GYÓGYINTÉZET

Fennáll 1892 óta.

A Őr. BlHO-fele

Havasi Gyopár
Crérn
Nagy tégely _ l korona
Mosdóviz
Szappan
Púder

Főraktár: W o l f gvAirvii,
Kolozsvár, liudapSien
kapható: Török gvogjU,
Király- n. és O peragy ogy.
«» t á r Andrássy-úl. t .

SZAMOST ELZA
a magyar királyi «0pera»
primadonnája így ir:
Kedres Doktor űrt
A oHavasi Gyopár
Crémv-jét már regen
használom !
E kitűnő toilette krém
a legelsőrendü és jóval
drágább külföldi szerek¬
nél sokkal jobb és hatá¬
sosabb!
SZAMOSIT ELZA
a m. kir. opera
müvészn öje

NINCS szebb, ol¬
csóbb és kedve¬
sebb ajándék mint
egy gramofon!

Pőorros Dr. JUTÁSST JÓZSEF bórgjógjási, egészs«'«lan-t»nár. az orrosi koiraetiks legelső él legrégibb szatorrosi Magjaroraágon.
titka

hogy tudományos alapos, szolidan dolgozunk.

Szépségrontó bőrbajokat
szárazság, vörösség stb.)

Felesleges képződményeket,
természetes ólon pótolunk (simaság, üdeség, szin, haj).
üpfnVat esztétikailag rendbehozunk (ráncok, üredltU&al

„„t „,-,„„„J4c„t

f..JSI4«.l,

st (,

l korona
7O fillér
l fcorona

TOFZOITOkat "inosra formázunk, bármi oka is van a torzulásnak.
SZepitOSZereink „ ek . n em csodaszerek, nem kendőzoszerek, ha¬
nem orvosságai a kozmetikai bajoknak; ártalmatlanságukért és
biztos hatásukért űr. Jutassy viseli a felelősséget.

G r a m o f o n o k és le¬
m e z e k részletfizetésre is
Magyarországon
legolcsó bbak

t oitva vannak mindazon szükséges sze-

TÓTH J Ó Z S E F gyári nagyraktárában,

Készleteinkben ^ ' és°: eszközSfc,
± melyek
gyökeres elmulasztására szolgálnak.

j

az illető szépséghiba

Szeged, Kónyök-ntcza 9.
===== Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. .

SDREZDAI EXPERIMENTÁLÓ
SZEKRÉNYEK,
FÉNYKÉPÉSZETI KÉSZÜLÉKEK
villamos vasutak, villamgépek és azokhoz való mellékkészülékek, földtekék, ásványgyüjtemények, továbbá

- barométerek, stereoskopok, mikroskopok nagy választékban kaphatók-

C ÁLD E RÓ NI

TÓ R LEY
Hölgyek figyelmébe!!!
Mielőtt divatos nap- és eser¬
nyőt vásárolna, kérem tekintse meg

=

SINGER MÓR

barna arcot, a azeplőt, m á j föl tó t gyökeresen elmulaszlják.

2. Bőrgyógyitó-kószlet i£

r n s o k a t a benne ülü évtizedes mitesszerekkel együtt; eltünteti
a p a t t a n á s o k n y o m a i t , a lencsefoltokai és a kisebb seb¬
h e l y e k e t (himlőhrly); les/cdi a legmakacsabb szepló't és májfoltot, a lángvörös rózsapattanást és a kékes borvirágot is. A bőrhámlasztás körülbelül egy heti szobafogsággal jár.
T T a •f-pckC^ÓC
hajfestés nagy gondul ad. mert a hajfesp A J . d J i C Í 3 L t / & . tekék közt kevés az ártalmatlan és megbíz¬
ható. D r . J u t a s s y főorvosunknak hosszu tapasztalatai alap¬
ján végre sikerült olyan hajfestéket előteremtenie, mely ez idő
szerint a legtökéletesebb: tudniillik csak a hajat fogja, a feji őrt
nem, a fehérneműt nem piszkitja, természetes szint ad, mely nem
fakul és színekben nem játszik, a kezelés igen egyszerű, idegen
segítséget nem igénvei és sem a hajnak, sem a fejbőrnek nem
árthat. Egy ad<g Dr. Juta^sy féle h a j f e s t é k á r a használati
utasítással 1O K. és kapható a következő hét színárnyalatban :
vőrösesszAke, világosszőke, h a m v a s s z ö k e , vilá¬
gosbarna, gesztenyebarna, fekete.

S£ 5

nyen piruló arcok ápolására (mattá tételére) szolgál ; gyógyítja
a bőratkát (mitesszer), a pattanást (vimmerli), a bőrlikaosokat (pórus), a InMgos izzadást. vörös kezet,
vörös orrot, fagyási foltokat.

ttormális arc és
kéz bőrét konzerváljak, ü d í t i k ; a kényes, száraz, bámlós,
durva, érdes, libabőrös, sömörös bőrt finomítják, p u h í t ¬
j á k , s i m í t j á k ; a petyhüdt bőrt felfrissítik, s megmentik a
további fonnyadáslól ; a r á n c o k a t eltüntetik.
tUf A ki a meg-felelő készletet n«m tndja
meirválasitant, annak személyesen vagy
levélben díjmentesen adunk felvilágo¬
sítást. A Dr. Jntassy-féle készletek és
bajfestékek kaphatók minden gyógyszer¬
tárban • • drogériában.
—

4. Bőrhámlasztó-készlet

Alkalmas karácsonyi ajándékok

=

újonnan épült A N K E R-palotában,
Budapest, VII., K i r á l y - u t c z a 2 .
= = : sz. a. lévő üzletét.

ügy fiuk, mint leányok számára,

Játék újdonságok, Nagy választék játékokban. Társasjátékok.

PAPEK JÓZSEF

Budapest. IV.,

Kendi Antal Semmclvveis-u. 7.

ős. és kir. udvari szállító
bíröndös ég finom bőr¬
áru készítő kirakatait

Rozsnyay Pepsin bora.

I

Étkezés közben véve, megóv a gyomorterheléetól. Egy öveg ára
8 kor. 3 0 filL
Kapható:

minden gyógyszertárban
valamint

ROZSNYAY MÁTYÁS
gyógyszertárában
ARAD, Szabadság-tér.

a három fenyővel.
SfiOO hiteles bizonyítvány a biztos
sikerről tanúskodik. Csomag 20 és
íOfill.gyógytárakbaa és drogé¬
riákban. Fr". K a i s e r Bregenz,
:: Vorarlberg.
::

^ ^ Akar
szép lenni?!
akkor használ jön oedrnstejet,
mely szeplőt, máj foltot,
bőratkát, pikolyt i s a bőr
vörösségét meglepő gyorsan
elmulasztja ! Egy üveg ára 2kor.

Készíti és szétküldi Bécsben
S. M a r h w a l d , VIII., Tigergasse 36. — Kapható a magyar¬
országi főraktárban Szegeden,

Gusztáv Proche
gyógyszerész keleti
illatszertárában ::
Brcka, Bosznia.
Kitantetre 1909. Parisban, 1910. Magyarország részére főraktár Budapesten TÖRÖK J. Királyntoa 14.
Prágában és Londunban arany
Száz és száz köszönő és elismeiölevél megtekinthető, ooooooooooooo
^==^=
éremmel. = ^ ^ =

BUDAPEST

W

:: ív. KÉR.

vAczi-u.9.

Téli és nyári sportczikkek nagy választék¬
ban. ccRohonczy-Columbus»-korcsolyák és
FRANKL ANTAL
«Achilles»-bokaszijjak főraktára. «Les Ale¬
gj ógysz* résznél.
xandert, Mars, Hercules stb. korcsolyák.
Jéghockey, Sportszánkók, Davosi Ródli,
Flexible Flyer Bobsleigh, Tobbogan, Skeleton, hó- és jégsport-sapkák, keztyük,
Legelőnyösebb bevásárlási
= =
forrás: = ^ = ^ =
Sweaterek, hóczipők, halina csizmák leg¬
jobb
minőségben. Lawn -TenMagyar Kereskedelmi
nis, Golf, Croquet, Football
Vállalat, Miskolcz 2, stb. Testedző szobatornaszerek.
9f

Tessék árajánlatotkérni l

Árjegyzék bérmentve küldetik.

Kérem figyelni! Ezen leg¬
újabb niozgószinliáz a vil¬
lany világítást önmaga állítja
elő. A külön villanyvezeték és
a még alkalmatlanabb petróleum
lámpa szükségtelen. Jelenleg nem
létezik alkalmasabb ajándék fiuk¬
nak, leányoknak egyaránt. Ára
teljesen felszerelve _ _ K 66-—.

f ^ BUDAPEST, V., GIZELLA-TÉR 1. SZÁM. iHaas-f alota.)
Szemüvegek és orrcsiptetők arany, double, ezüst és teknó'sbéka foglalattal.
Színházi látcsővek H leglinomebb üvegekkel. Női nyeles látcsövek gyöngy¬
ház, teknösbéka és disz-zománcz burkolattal. Díszes ki¬
vitelű rugós lorgnotiek. Aneroid barométerek linóm szer¬
kezetlel egyszerű és díszes kivitelben.
Szoba, ablak, fürdő és asz¬
tali hőmérők. Díszes keretű
nagyitóüvegek. Stereoskop
szekrények és teleskopnk. Ár¬
jegyzék ingyen és bérmentve.

IrÁn-vf ó l á n

ftn

a v

>$alás tartama alatt kitenni a vasalót,

K é n y t e l e n ö n kitisztitani> ^ abban ievó tüzet feléleszteni?
Blennyi

Í d £ t V e S Z t így el a felesleges munkával?
= = = = =
k e l l m é r g e l ő d n i e , amig a vas kellően átmelegedik?
f o r d u l e l ő . K0gy ^ a ? , e ^ i k e t használja, addig a masik—=
*u*i*l** OAU, bán újból elégett a parázs
Nem akar mindennek véget vetni?

Nem
is hiszi, amíg meg nem próbálja!!!
Vegyen le két karikát a lyukról, állítsa bele a hamu-

rostát, ürítse abba a vasaló egész tartalmát s meg fog
győződni, mily hihetetlen gyorsan, alig egy perez alatt
tisztítja és éleszti a parazsat a tűzhely léghuzata.
—
min¬
Bajit érdekében ajánljuk, szerezze 11 Kapható
den háztartási
w;«
be a hatnuroatát. Mind e kellemet¬ T*—i._it
lenségek megszűnnek. Félannyi idő — üzletben —
alatt készfii el az egész vasalással.
2.8O
Meg fogja látni, hogy már az első
v koronáért.'.
használat után kifizeti magát
uaaüiumii UM»U uiuuu..
Gyári raktár: KOMMER BÉLA Budapest,
VIII. kerület, József-körűt 11. szám. i>

Ajánlja J3UKACS

Kellemes irt, kiváló jó hatása szer

étvágytalanság, rendet¬
len emésztés és gyomor¬
gyengeség ellen.

KATCPP.FÍiliE MEIiL- ::
AfllOtiP-g AHA1 vrT-.T.T.«ir ..

Amerikai
légfegyver,
alkalmas ka¬
rácsonyi
ajándék nagyobb fiáknak. 25 lépésre pontosan hord,
500 lövésre egyszerre megtölthető ára 11' — kor..
1000 lövésre egyszerre megtölthető ára __ K 16. —.

Budapest, VIII., Bákócii-út 15.

Ezen szerek • keleti nők egtBi szépségét varázsolják elő és a legtöké¬
letesebbjei a kozmetikának. Egy készlet, mely áll keleti ereme-ből
12 E) minden bőrtisztátlanság ellen, ktltti mo*dópor-b&l (E 1.60)
• s keleti S2appan-ból (l KJ, melyek mindketten bársonypahává
teszik a bort, krleti pitderből (. K) I'B keleti parfwnból |4 K)
bérmentve 1O.BO E. Külön külftn ai összeg előzetes beküldése és
= 30 fillér portó ellenében kapható:—
=

rekedtséget, hurutot, görcsös kö¬
högést gyorsan és biztosan meg¬
szüntetnek az orvosilag kipróbált

r<ALDERONl ÉS TÁRSA

Budapest, IV. kér. Kossuth Lajos-utcza 4-. szám.

Bőrszékjpar

SZŰCS SÁNDOR FIA
szőlőtelepet Bihardiószegen.

KOZMETIKAI GYÓGYINTÉZET

Hölgyek figyelmébe

Fiatalosan üde és szép lesz, ha a
«ZEIDIJJE» keleti szépitőszereket használja!!!

AGYTOLLAK]

szőlovesszők és finom érme.léki boiok be¬
szerzésére legmelegebben ajánljak a leg¬
jobb hírnévnek örvendő

Képes á: jegyzéket tanulságos tartalommal ingyen ég bementve
kfild a cég. Ezen árJHgyzéknet egyetlen h áykól M'nisz<.tm na Hiá¬
nyozni, mert sok mindenkit érdeklő dolgot tartalmaz. Tehát senki
el ne mulaszsza egy levelezőlapon kérni. Olcsó ár és pontos kiszolgálás Több ezer elismerő levél. Készlet: H millió.

: Főraktár::

Mielott__divatog női kézitáskát vásárolna, kére
tekintse meg =
=

SZOLOOLTVANYOE

MŰ- ÉS TAN SZÉK VÁLLALAT MÉSZ VÉNYTAR S. BUDAPEST, IV., VACZ1-UTCZA 50.

Köhögés

TRLISMRM GRSIMO-RÉSERVÉ

A készletek ára bő használati utasítással: Egy teljes készlet 10 korona, egy próbakészlet 5 kor.

1. Bőrkoptató-készlet ST, ÍÍMÍÍ.

1071

VASÁÉNAK ÚJSÁG.

5 1 . 8ZJÜB. 1 9 1 0 . 5 7 . ÉVFOLYAM.

1070

ANGOL B Ő R B U T O R készitése, festése és reno¬
válása saját mühelyemben. Ebédlőszékek, irodafotelek valódi bőrrel. Ülőbútor állványok kárpitozása
Székátalakitasok l

Valódi

horczl kanári
madarak.

Egészséges, szép
hanga nappali
énekesek III, 12
kor. irban. Előénekesek: 16,20.
25 kor. Nősté¬
nyek : 3 és 5 kor. A legmagasabb
kitüntetések. Jótállás élő állapot¬
ban faló megérkezésért. 14 napi
próbaidő. Utánvéttel. Kanári madar-nagytenyésnó

lobann Dörfler, Graslitz,
Csehország.

BDTOB

Ízléses és szolid kivitelber,
teljes lakberendezések kész¬
pénz vagy részletre kapható

Sárkány J.
bntoriparosnál, BUdapOll,
WL, Erisébet-körnt 2 6 . »
mnhfllv

JÁTÉKKERESKEDÉS
A «HÓFEHÉRKÉHEZ»

Riessner-Kályhák,

Budapest, IV. kér., Egyetem-utcza 1. sz.

O trildg leg|obb ét használatban legtakaré¬
kosabb* folytonégői Egészségi szempontból

o legideálisabb rendszer.
zi harmat ulin ^f^sy^t5y*Kk Omanludosal ítéli kél

HÓ MOKÉRTÉKESITÉS

tnató tűz. eredeti biztonsági szabályozó.
Gázömlés »agy robbanás teueseo ki*

hez szállítónk munkaképes

:: gépeket és formákat, ::
tégla-, ürblock-, tetőcse¬
rép-, csatorna- és alag•.• csövek gyártására. •••
Saját modern szerkezetek különl. gépgy-

Dr. GÁSPÁRT & Co.
Markranstadt (Németország).
228. számú brosúra ingyen.

Egyszeri betúzeléssel igéSZ télen EB.
miditől o sok fáradsággal és költséggel járó
mindennapi betüzeles megtakaritatík. 14-

Magyarország Története
A Kisfaludy-Téjsaság
által jutalmazott
pályamű.

Elbeszéli
TTA "D 1°! A
V A l t U" A

=

200-nal több képpel.
Ára tűzve 14 K,
dísz kötésben 1(5 K.

n n i u i r i m mínOíl! im-nál Budapest. IV., Egyetem-u. 4 .
iFRANKLIN-TARoULAI * • minden könyvkereskedésben.

Zárt 1. ellenben mindig egyenletes és cgésstéges melegség, különösen o szoba alsA
Ugrétegeibeo te
Egyedüli elárusít ás. nagy választék és raktár.

Ringeisen Testvérek
csi««él

BUDAPEST V. - 1 * 4 --

SZÁM. 1910. 57. ÉVFOLYAM'

VASÁRNAPI ÚJSÁG
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PAPEOOZSEF
IÖRÁRU KÉSZÍTŐ

ES

r
Arjef y*ék ingyen éi bermen've.

- és bársonybeégető
szerszámok és anyagok, lombt'ilrész,
A

faragás,

dús választókban

Fischer
Lászlónál.:
Jnwel fabeég-ető.
Amaleur csikkek, kurcsolyik, háztartási és egyéb vasáruk üzletében
kaphatók. B u d a p e s t , I V . , K á r o l j - n 1. VIII. sz. boltban.
Tessék árjegyzéket kérni; ingyen és bementve küldőm.

A M A R O I T - C R E M E l fórango hölgyek kt-dvenoz
siépitő szere, az égési világon el van terjedve.
Páratlan hálása szerencsés összeállításában rejlik, a bor
azonnal felveszi és kiváló hatása már pár óra lefolyása alatt
észlelhető.
Mivel a M A R G I T - C R E M E T utánozzák és hamisít¬
ják, tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, meri csak
ílven készítményért vállal a készítő mindennemű felelősséget.
A M A R G I T - C R E M E ártalmatlan, aortáim, vegyiszta készítmény, a mely a külföldön általános feltűnést keltett.
Ara l X. Murg-H-sxappan 7O flll. Maurgit-pondn l '20.
G y á r t j a F ö l d e s K e l e m e n laboratóriuma A r a d o n .
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogua-fizletben.

Magyar-Lengyel Eliíe Társas Utazás
Palesztina és Egyptomba.
A Icmbcrgi előkelő társaság tagjai dr. Teodorowitz József érsek szemé¬
lyes vezetése melleit 1911 márczius havában, rendkívül érdekes prog¬
rammal Keleti utazást tesznek, melyre a magyarok is megbírálnak.
A társaság a tengeri utat egy minden kényelemmel berendezett külön
hajóval tes/i meg. A programm felöleli Bukarest, Konstanza—Konstan¬
tinápoly—Smyrna- Nazarelli—Caifa—Jeruzsálem, illetve Cairo—Alexandria és Aliién városok meglátogatását. Utazás időtartama 24—25
tiap. Készvételi árak: Egyptom bevonásával I. oszt. 1050 kor. II. oszt.
850 korona- Egyptom kihagyásával I. oszt. 900 kor. II. oszt. 700 kor.
(összes költségek beleértve). Prospektussal szolgál a tecbn. rendezó'iég.

Hyrenbach utazási iroda Villach (Karintia),
vagy Bárd FerenCZ-féle zeneműkereskedés és
szinházjegyiroda, Budapest, KoSSüth LajOS-U. 4.

MARGIT

Tnrista
R e g bevált Kromatikus bedörssölés az inak és izmok
erősítésére és edzésére, mint segitöszer köszvény, rheuma,
isohias és zsábánál. Turisták, kerékpározók, vadászok és
lovasok által sikerrel használva elfi- és utóerősitésre na¬
gyobb túrák után.
£ g é u üveg ára 9-- K.
Fel ttveg ára 1-20 K.

Kwizda-féle Fluid
Török József gyógysi., Bpest, KiráJ.r-n. 12. Andrássy-ul26.

Beregmegye.

gyomor, belek, húgyhólyag g különösen a leg»ő•mervek hnrntog bántalmainál ígeu j ó hatású még
•. .'. akkor is, ha vérzések esete forog fenn. .'. .'.

KOCSIÁRUCSARNOK
BUDAPEST, VII., KAKÓC.ZI-tíT 72.

A monarchia legnagyobb'kocsirakfára. * Árjegyzék ingyen.

Megrendelhető: É D E S K U T Y L.-nél Budapesten és
• forrás kezelőgégénél Munkácson.

Piros arcz. Piros orr. Piros kéz
sohasem volt divatban és minden nő és férfi igyekszik ezektől a csúnya bőrbántalmaktól a szeplő és pattanással együtt megszabadulni a legrövidebb idő alatt.
8 n a p teljesen elegendő, hogy vörös arcza, vörös orra, vörös keze hófehér tiszta
és finom legyen.
Csakis a híres bőrápoló szerekhez:

Diana krém-, Diana szappan¬
hoz keli fordulni, akkor nem lesz többé piros orra, piros keze, piros arczbőre.
. Több mint egy millió köszönő levél igazolja a fenti körülményt

DIANA-PÚDER
szmü

Egy
.—..— . t .

ERÉNY.

, amely szín olyan nők arczán
(nappali és éjjeli
l kor. 50
Diana-crém

Diaoa-s.appao

l

kOr.

5O IÍU.

kor 50
ie|

y*egeben

-

az rendelje meg a központból

