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san teljesittetnek.

BÚTOR

Gyermekek elismert; legkiválóbb tápszere

a Phosphatine Falíéres,

készpénzért és részletrí
3 szoba teljes berendez'

mely 411: l háló, ebédlő <
ÍOO szoba állandóan kész
a legegyszerűbb kiviteltőí'a 1(
mabbig. Képes árjegyzék ingyen.. Album 50 fill.. bélyegekben
yegebn

NAGY IMRE

lakberendezési vállalata.
sarok)
Budapest, Váczi-kőrutt 9 . sz. (Szerecsen-u. sarok)

IHDISCH-GRAITZ
HERCZEG

tokaj-hegyaljai borplnozészetn Sárospatahoi
:::
Eredeti töltésű palaozbozott

TOKAJI BOROK
Páratlan és csodás hatású arczszépitő és
finomító a Földes-féle

.Kapható minden gTÓgyvsor á

Egy nagy doboz ára 3 kor. 8 O fillér.
Fíraktír: Z O L T Á N B É L A gyóg szeríra
Budapest, V., Szabadság-tér (N. Korona-u. sarok'
Érdeklődőknek

ilsmertetőfdzeti

díjtalanul

4OO napig járó óra.
Az óra-ipar

főúri körökben használt készítmény. Zsirtalai,
ártalmatlan, rögtön szépít. Az egész világon kap¬
ható l és 2 koronás tégelyekben. Margit-szappan
70 f., Margit-ponder l K 20 f. három szinben kap¬
ható. Tessék a záróvédjegyre ügyelni és csakis
eredeti készítményt elfogadni, melynek ártalmatlanságáért és kitűnő hatásáért felelősséget vállal
:::::
a készítő
:::::

FÖLOES KELEMEN gyógyszerész Aradon.

mesterműve.

Ezen óráknál különlegességet képez azon körülmény,
hogy a legérzékenyebb részt, az inga-ragot, a
szabadalmazott vedőhüvely a legtökéleteseb¬
ben védi. Ha mérlegeljük, hogy a legcsekélyebb el-
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görbülésnél az óra szenved, agy mindenesetre ért¬
hető, ha ezen nagy pontosságú óramű a szabadal¬
mazott védőhflvely nélkül nem ér semmit és
az olyan óra értéktelen. Ez az általam szállítandó
óráknál ki van zárva, mert az mind és pedig kivétel
nélkül i n g a m g ó védőbílvelylyel van ellátva.
Az itt rajzban bematatott 4OO napig járó óra
29 cm. magas, látható szabadalmazott óraművel,
két rézoszloppal gyönyörűen kiállítva, üvegbnra alatt
6 5 K. Ezen órát evenként csak egyszer kell felhúzni.

Schöniűaltí Imre

Margit-créme

órásmester és ékszer¬
gyáros Pécs 15. szám.

Ki ezen lapra hivatkozik, megkapja nőst megjelent
aj. ü g y képes árjegyzékemet ingyen és bérmentve.

.vA4T J. «^ /*f /^I f1 * - . Px

Akkor n e
b"""8n á l j o n „,4.^

mint a legjobb¬
nak
általában
elismert —

szép lenni ? ?
_

Rogátsi-féle magyar pipere-boraxot,
• melytől rózsás, üde, selymes arczbőrt nyer, eltünteti
ránczokat, weplöt, májfoltol, pattanásokat, ítb.

Nyaralásnál

vwet IB megpuhitja. Kiváló háziszer torok-, szemeyolladás, izzadta és szájbüz ellen. A fogak fehérítése és
épentartása tekintetében bámulatos hatással bír Mint
univerzális haziszer gyermekápolásnál és háztartás¬
ban a legjobb lelkiismerettel ajánlható.
—
Egy doboz ára 30 és 75fillér.— _
Rocmter-féle b o r u - e r é a l K, borax-uappaa 8O f
fcorax-ponder l K 2O f., *o«x.fotfk»«n5O BUér

Sürgöny I

SürgönyI

a herczegi jószágkormányzóság saját kezelésében.
Kivonat a nagy árjegyzékből:
Arak .0'5 literes paUczkbu:
1904. Tokaji szamorodii
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K6.K8.-

1901. «
kiváló
finom
,
190& «
kövér édeses
1889. Ó-Tokaji
kitűnő évjárat _ ,
1883.
«
•
•
1880.
«
kiváló különlegesség
_ K 10.Tokaji aszú- él természetes gyógyborok:
1904. Tokaji aszú 4-puttonyos
K 6.—
1901. «
« 6- <
K 8.1889. «
« 5- «
eyógyaszu „
K 10.—
1874. «
« 4- «
Cíbmetaszu
K 16.—
Szétküldés a sárospataki várpinczékből, bármely posta- vagy
vasnti állomásra bérmentve. A megrendelt borok vételára, ha
előre be nem küldetett, utánvéieleztetik. Egy 5 klg-os posla- kosár S félliteres palaczkot tartalmaz.
Megrendelések czimzendök: Herczeg- Windisoh-Oraeti
Lajos központi irodája Budapest, IX., Lóayay-utoza i*.

TELEPON-INTZKUBBAIT 1O8-6S.

Fonográf 1 hengerrel frt 3.50-töl feljebb. Gramophon
6 mfldinbbtl éa 100 tűvel 1 0 é v i j ó t á l l á s s a l
12 írttól feljebb. I.«gkedveiőbb l e m e s o s e r e
Magyarországon. Viszontelárusitók kareatatnek.
Számtalan eli*m«rő l e v é l l Havonként aj feles¬
telek ! 1000 ajdonsig. TÓTH JÓZSEF Ky4rir»kUr,
Szeged, Kónjflk-ntcza 3. üj képes árjegyzék ingjén.

A Jelenkor legújabb találmánya a növé¬
nyekből készfiit KRISTÁLYBASSi trcz é l kéz
ap.Ie.zer

Technikum MittweidaL
_ Igazgató: A. Holzt, tanár. 11073 (Szán királyáig.) „
Mag'uabb technikai t a n i n t é z e t elektro- é l g-épész"lérnökök, technikások éa mŰYOzetök kiképzésére. Gazdagon tel*
• uerelt elektrotechn. «a gépépítő laboratóriumok. Gyári tunuló- m
műhelyek. 9810 hallgató a 36. iskolaieTben.
li
Prognmm «tb. díjtalanul a titkárság Utal. ( a ^ M I

Űyeg íoloi S I . ICtdtetégely 6 K. Szappan
l K. Ponder l K. Kapható mlndeafitt.

Főraktár : Bpest.VÜ., Baross-n. 91.
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HOITSY PÁL.
f Egész évre
El ő fizetési feltételek : l Félévre
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MIKSZÁTH KÁLMÁN.
16 korona.
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negyedévenként 80 fillérrel
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pelnek s rajtuk kívül Japán az ő saj átlagosan
NEMZETKÖZI GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS csodálatos művészetével nyújt kiváló élvezetet
A MŰCSARNOKBAN.
a tárlat látogatóinak.
A magyar anyag két részből áll: az egyik
K Ü L F Ö L D Ö N a grafikai művészet a maga
sokféle válfajaival oly magas színvona¬ reprospektív rész a szépművészeti múzeum gaz¬
lon áll s annyira elterjedt, hogy a mű- dag anyagából, Térey Gábor osztályigazgató
kereskedésben mint teljesen önálló tényező, rendezésében s a másik a kiállító művészek
nagyszámú művésznek nyújt megélhetést Ná¬ által beküldött anyagból, beleértve a magyar
lunk ellenben, bár a múlt században is vol¬ grafikusok, víz- és pasztellfestők egyesülete
tak hivatott és előkelő művelői, csak az utolsó által összegyűjtött műveket is.
A reprospektiv részben a múlt század majd¬
évtizedekben kezdtek vele tüzetesebben foglal¬
nem összes jelentékeny művészei, Barabás,
kozni művészeink.
A Műcsarnokban most megnyílt nemzetközi Brocky, idősb Markó Károly, Kiette Gusztáv
kiállítás úgy az anyag gazdagságát, mint vál¬ (Kelety Gusztáv apja), Ligeti, Zichy Mihály
tozatosságát tekintve, méltán versenyez bár¬ rajzokkal, vízfestményekkel méltóan vannak
mely a nyugat művészi góczpontjaiban ren¬ képviselve.
A múlt század második felének kitűnő mű¬
dezett e nemű nagy kiállítással. Európa összes
nemzetei művészileg becses alkotásokkal szere¬ vészei: Lotz, Than, Székely Bertalan, Ben¬

BUDAPEST, FEBRUÁR 21,
Külföldi előfizetésekhez a posUilag meg¬
batározott viteldíj is csatolandó.

czúr, Liezenmayeri Munkácsy, Mészöly, Deák1
Ébner, Keleti, Mednyánszky, László Fülöp gaz¬
dag anyaggal mutatják be e körbe vágó mű¬
veik legjavát. Alig van számottevő művésze a
múlt század utolsó tizedeinek, ki néhány mü¬
vei ne tűnnék fel a tárlat e gazdag részében.
A magyar grafikusok egyesületének elnöke,
Eauscher tanár, néhány darabból álló gyűjte¬
ményével, egy általa feltalált aquatinta eljá¬
rást mutat be. Festői hatás, erő, finomság s
a rajz művészetének teljes bírása jellemzik e
kitűnő mester műveit. Erőteljes rézkarczaival
tűnik fel Székely Árpád, könnyed előadási mo¬
dorával Levy Róbert, biztos technikájával Baranszky E. László, s szorgalmas munkáival
Olgyay Viktor, az egyesület titkárja. Fa- és
linóleum-metszetben figyelemre méltó müve¬
ket mutatnak be Erdőssy Béla, Conrad Gyula,

Szénásy, Hoffmann és Tsa
ii

selyemáruháza, IV.. BÉCSI-UTCZA 4. SZ.

jelenti, hogy a

farsangi újdonságok

::

megérkeztek.

Duplaszéles c r e p p e m e t e o r
Duplaszéles cachimire de sóié
«
« creppe charmeuse
chinée voile
•
« reczés cachimir
Voile de sóié chine
brillanté
bordűrrel stb. stb.
A farsangi v á s á r k e r e t é b e n
::
e.lpk..nikákbél, hímzett Japan.8,lvem.ruliakbél, hímzett franczia batist-rnhákböl, arany,
ezüst és fekete flitter-rnkákból

NAGY OGCASIÓT.."S*
rendezünk, mely alkalommal az itt felsorolt, úgyszintén fehér és fekete csipkekelmék
mélyen leszállított árban kerülnek eladásra. — Továbbá:
sonple minden szinben , . . . . . . . . — — — ,&S ki*.
Taffote brillanté minden, színben
.: ..... . . . . . . . . 1.1O
Feliér bö,ll messaline ___ — I.. . . . . . . . . . . . . . . . ___
Diiplnszéles pettyes g-íize-ruhái-a. ___ . . . ___ — —
<3O széles juponnaiss minden színben . . . . . .___. . .
ISO széles cninai selyem-creppe, b&li ritliáru ___ Ö.OO

Fej- és váll-echarpeok 2 —2 Vi méter hosszúságban, voile de sóiéból l írttól kezdve.
Fekete tafiották: 75, 85, 95, 1.25, 1.35, 1.45 és feljebb.

Az összes arany, ezüst, ivoir és fekete aplicatiókat kiárusítjuk.

Szénásy, Hoffmann és Tsa
CSAKIS i IV.. Bécsi-utcza 4. szám.
>lintdlí vidékre ingyen é s bérmentve.

ROGÁTSY KÁLMÁN d r o g é r i á j a
Budapest, VII.. kér., Rákóczi-út 1O.
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Klette Gusztáv: Tájkép.

Markó András : Olasz idill
A MŰCSAKNOK GRAFIKAI KIALLlTÁSÁBÓL.

F«nklin.Tiwnl.t nyomdája. Bud.pert

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

146

Valamikor künn nyíltak a szabadban.
Hol a nagy élet forró szele jár,
Napot imádtak és holdat csodáltak,
De e tavasznak régen vége már!
Bevittem őket a nagy üvegházba,
Mert kora dértől ezüstösek ők,
Mert késő könnyek harmatában áztak
S meghaltak volna időnap előtt.
Most élnek, árván, betegen, de élnek,
Üvegház áldott csöndjében nyitók,
Fehér virágok, halódó virágok:
Magányos álmok, bús illúziók l
Juhász Gyula.

RICHÁRD.

Id. Markó Károly : Jézus Pétert az anyaszentegyház fejévé teszi.
A MŰCSARNOK GRAFIKAI KIÁLLÍTÁSÁBÓL.

Zichy István, Kubinyi Sándor, kőrajzban Kö¬
rösfői Aladár, Nagy Sándor, Glatz Oszkár,
Paczka Cornélia.
A víz- és pasztellfestők egyesülete számos
művel jelentkezett. A legkiválóbbak Poll Hugó,
Túli Ödön, Katona. Goth, Keményffy Jenő,
Székely Andor, Boemm Eitta, Nádler Bobért,
Edvi Illés Aladár és Mendlik Oszkár.
Méltó feltűnést kelt báró Mednyánszky
László természet utáni rajztanulmányaival,
melyeket bizton sorolhatunk a legkitűnőbb
külföldi művek mellé, sőt vannak művei,
melyek forma- és ritmus-érzék dolgában a
japánokéval hasonlíthatók össze. A szén- és
krétarajzok sorozatában nagyobb méretű kar¬
tonokkal kitűnően van képviselve Stein János.
Jeles alkotásai a köztemetői árkádok egyik
kupoláját díszítik s az «utolsó ítéletet* ábrá¬
zolják.
Közel háromszáz számmal mesés élvezetet
nyújt a figyelmesen tanulmányozó műbarátnak
Becker Béla gyűjteménye. Amerikaiak, brittek, francziák, hollandok, németek, osztrákok
kiváló alkotásokkal szerepelnek, sajnos, hogy
a gyűjtemény magyar művészei nincsenek
kiállítva. A művek legnagyobb része rézkarcz, nagy körültekintéssel, a műfaj alapos
ismeretével s a műélvező finom érzékével vátogatva össze, jó részben mindama legkitű¬
nőbb mesterektől, kiknek sorozatában e fényes
nevek váltják föl egymást : Wistler, East,
Brangvyn stb. az angolok közül, míg a fran¬
cziák közül Millet, Manet, Eafl'aelly, Steinlen,
Fantin-Latour stb. A csekély számú hollandu¬
sok mind jelentős nevek: Bauer, Jongkind,
Storm, úgyszintén a németek közül: Menzel,
Klinger, Stuck, Libermann. A nemzetközi cso¬
portban, hol Európa kulturnépei sorakoznak
egymás mellé, az elsőbbséget a japán gyűjte¬
mény vívja ki. Művészetük a legteljesebb szim¬
bolizmus, de oly exact és a természet ritmi¬
kus megjelenését nyomon követő formaérzék¬
kel, mely bámulatba ejti a legszigorúbb bírálót
is. Színeik finom összhangja csodás s kifejezési képességük lebilincsel még olyant is, ki
előtt a színek s a formák e nyelvezete isme¬
retlen. Érzésük közvetlen, naiv és friss, elő¬
adási módjuk szédületesen virtuóz, de el¬
rejtve egy önmagából folyó előadás könnyed
leple alatt. A «kekimonók» csoportjában leg¬
nagyobb mestereik vannak képviselve. Hokuszai
(1760—1849), «A meggyilkolt asszony*, «Vadászok lesén», «A remete*, Horoshige (1786—
1858) «Folyópart Tokióban*, Mironobu (1643—
1715) «Aü olvasmány* czimű rajzai a leg¬
kiválóbbak köztük.
Az angol művészek színe-java reprospektiv
jellegű csoportban van képviselve a kiállítá¬
son. A manapság működd művészek mellett
találjuk a múlt század huszas-harminczas évei¬
nek művészeit. Vízfestmény, pasztell, szénrajz,
rézkarcz s az illusztratív eljárások több faja

van képviselve az angol gyűjteményben. Mély
érzés, alapos tanulmány, nagy rajztudás és
tökéletes technikai készültség minden eljárási
módban jellemzik az angol művészeket.
A franczia csoport csak igen hézagosán s
mintegy ötletszerüleg összeállítva jellemzi a
franczia grafikai művészetet. Sőt vannak nagy
számban oly jelentéktelen művek is egyes
nevesebb művészektől, melyeknek kiállítása
nem emeli hírnevüket. Az elhalt nagyok kö¬
zül méltóan vannak azonban képviselve Corot,
Duubigny, Millet és Rousseau.
A németek két csoportból álló gyűjteménye
kevésbbé érdekes, sok közte a, meglehetősen
közepes s unalmas munka. Eredetiség, egyé¬
niség, egy pár vezető, nagyobb művészt leszá¬
mítva, alig található. Egyik legnagyobb mes¬
terük, a berlini Menzel Adolf négy czeruzarajza az ő e nemben kifejtett bámulatos mű¬
vészetéről tesz tanúságot. Viszont Lenbach két
kemény papírra festett olajarczképével a tem¬
pera-festés tompa hatását éri el. Eajzokkal
szerepel Stuck, a nagynevű Böcklin, Liebermann, Thoma, valamint több neves illusztrá¬
tor, köztük a híres lipcsei rézkarczoló és szob¬
rász, Klinger.
A hollandusoknál a nálunk is jól ismert
nagymester, Bosboom finom hatású vízfestmé¬
nyeivel áll a gyűjtemény élén. A teljes nagy
művészi készültség mellett komoly, átható ta¬
nulmány s a legfinomabb tónusérzés jellemzi
előnyösen a hollandi művészetet.
Kisebb és jelentőségre a németekével majd¬
nem egyenrangú gyűjteménynyel vannak kép¬
viselve a dánok. Itt-ott akadni érdekesebb je¬
lenségre köztük, de nagyban és egészben a
csendes hétköznapiság jellemzi e csoportot.
Az olaszokat kiváló mesterek képviselik,
mint a néhai Favretto, a legnagyobb modem
velenczei festőművész, mellette Kossá Silvia,
s a milánóiak híres aquarellistája, Sala Paolo.
Néhány finn s két orosz (az egyik festőnő)
alig-alig keltenek érdeklődést, míg a Lajtán
túlról osztrák szomszédaink három nagynevű
mestert mondanak magukénak: Pettenkoffen
Agostot, Thoren Ottót s Segantini Giovannit.
K—ny Ö—n.

Koravén, könnyes volt az alkony,
A rengő vashidakon át
Zúgtak az őszi harsonák.
Beléptem a homályos ajtón.
A bolt csendes volt és setét ;
Benn bús anyóka üldögélt,
Köhécselt s ringó sárga drótra
Lankadt rózsákat kötözött,
Fakó, vén vázái között
Halkan köszöntött, régi módra.
Mért mentem be, nem is tudom.
Lágy rózsák közt kúszott az ujjam,
Csuklóm csókolta szomorúan
Sok illatos, meleg szirom.
8 elindultam velük az éjbe ;
Hová ? . . . nem tudták ó'k se, én se,
Az utczákra leszállt a köd.
Csak mentem s elmémben csak az járt,
Hogy tegnap este, ép ilyen tájt
Szegény Richárd mellébe lőtt.
Egy tárt kapus palota mellett
Nagy bútorkocsi vesztegelt,
Késő költözködők czipeltek
Puha, öblös karszékeket.
Fenn négy fehér ablak világolt
S a zuzmarás kocsis reám szólt:
«Jó meleg lehet odafenn ...»
Mosolyogtam s fázott az ajkam,
0 hol vár a nagy alkonyaiban
Én rám is tűzhely, Istenem . . .
S eszembe tűnt egy régi este,
Kis ficzkók voltunk én s Bichárd ;
Úgy volt, hogy mennem kellett messze,
Járni idegen iskolát.
Kis ládámon a hosszú éjben
Zokogtam a bús lámpafényen,
Richárd vigasztalt: «Ej, szamár...»
S elvont szájjal mókázni kezdett,
Könnyezve is nevetnem kellett,
0 jaj, halott már az a száj . . .
S belémarkoltam a csokorba,
Mely ujjaim közt reszketett,
A sok meleg, lágy levelet
A szél lázas arczomra szórta.
S kábult szemem sok össze-vissza
Képet látott: illatos, tiszta
Agyat s zümmögő szamovárt...
Sírtam . . . s elmémben egyre az járt,
Hogy tegnap este, ép ilyentájt,
Mellébe lőtt szegény Richárd...
Tóth Árpád

A NAGY ÜVEGHÁZ...
A nagy üvegház az én palotám,
Ha vihar jár az életem felett,
A nagy üvegház szomorú csöndjébe
Odaviszem én beteg sziveméi
A nagy üvegház dús virágai
Fehérek mind: liljomok, íriszek t
És őszi rózsák, nagy, sápadt virágok,
Fehérek, mint » szép, megölt szivek!

MÁRKUS.
Elbeszélés. — Irta Móricz Zsigmond.
Márkus, az öreg harangozó nyögve, két lábra
sántítva jött be a templomkulcsért.
- Mi baj, atyus ?
kérdezte a kis cseléd,
a ki früstökhöz terített s nem érezte a térde¬
ben, hogy odakint borús, csatakos téli reg¬
gel van.

- Mi? - - morgott az öreg, - - az, hogy
- Hátha, - vetette oda ravaszul Márkus,
nem lyány az anyám.
liunyori
szemmel.
Beharangozott. A tanító elmondta a kurta
A
papnak
még a pipa is kibukott a szá¬
szombat reggeli könyörgést, az iskolás pulyák
jából.
elfujták, hogy: «Ki hívta.aa éjszakát elő?», s
- Kiboloud az ?
Márkus bátya kinoszogatta a két-három vén¬
Én vónék.
asszonyt. Vitte a kulcsot a szegre s ő maga
Hosszú,
nagy csönd lett. A pap újra a pipá¬
ment dolgára. Megrakta a tüzet a bibliothekához
folyamodott
s idegesen bubogtatta az apró
ban, a hol egy ódon nagy kandalló állott,
füstfellegeket. Ezek nagysokára nőni, nyúlni
még tán a reformáczió idejéből való.
kezdtek, míg végre elérték rendes formájukat.
Azzal lekuporodott a kandalló tövébe egy
Akkor aztán megszólalt a pap:
kis székre, az az ő helye, s búnak eresztette
Van esze kendnek, van esze, Márkus.
a fejét, az az ő dolga.
A harangozó somolygott, de csak úgy be¬
Már jó meleg volt a szoba, mikor a nagy¬
felé. Nagy ártatlanul kezdett megnyilatkozni.
tiszteletű esperes úr bedöczögött. Erősen szu¬
Nagytiszteletű uram, mán mi régen megszogott az öreg úr, egyet-kettőt krákogott s
hánytuk-vetettük a mi anyjukommal, hogy mi¬
megkérdezte, mint tegnap, meg azelőtt, meg
vel gyerekünk nincs, de még atyafiságunk sincs,
annakelőtte mindennap :
inkább mint hogy idegen prédakézre jupson,
— No Márkus, hány hét a világ?
az eklézsiának hagyjuk, a mi kicsink van.
Az egyházfiharangozó felczihelőzködött a
Onnan szereztük, térüljön vissza oda. Mán
papja előtt, jóreggelt kívánt s szint vallott
meg is nyugodtunk, belegyőződtünk, írást akar¬
nagy mogorván.
tunk csinálni, mikor rám jött az az én régi
- Hány hét, nagytiszteletű uram? Mával
rósz köszvényem. Ezt nem lehet kikúrálni. Ez
elvisz, mér ez visz el. E miatt tanáltam ki,
is többi
hogy be kár, hogy nem lehet az egyházfinak
Az agg pap belesüppedt a feneketlen bőr
kvietálni. Már rég itt hagytam von a nagy
karosszékbe, elővette a pipáját, megtömte a
állást, de sajnállottam, de fájt a szivem a sok
szitából dohánynyal, rágyújtott a parázszsal,
Brocky Károly: Női tanulmányfej.
szép fizetésért. Minden hónapba 16 frt. Nagy
a mit Márkus hozott a kandallóból, szippan¬
veszteség, ha elmúlik. Osztán megbeszéltük
tott egy párat s azt mondta:
az asszonyfeleségemmel, hogy jobb lesz, a mi
- Tán kevesebb, Márkus.
kis pénzünk van, ha életünkbe odaadjuk az
A harangozó, a ki már visszatelepedett a
egyháznak. Minek ne élvezzem én magam a
helyére, izgatott lett, megmozdult. Egyet csoszlegelső harangozó-penziót. Nálam jobban nem
szantott a lábával. Köhintett. Szuszogott. Ki¬
szolgált
rá senki, nem is fog.
vette zsebéből a kormos cseréppipáját, megA pap komolyan bólogatott.
kotorgatta a kisujjával s visszadugta a zse¬
- Oszt mennyi von, a mit alapítványnak
bébe. Aztán elővette a tűzkaparót, belepiszkált
szánt kend?
a kandallóba, a hol hatalmas fahasábok égtek
Épen csak annyi, nagy tiszteletű uram,
s erre izgatottan szikrázott, serczegett és sírt
hogy kiteljen belőle a fizetés a kamatjából.
az égő fa is. Végre megnyugodott, lecsendese¬
Ötezer pengő ! . . .
dett az öreg, elvárta, míg a pap az újságot
Mintha ágyú durrant volna. Csönd lett a
föltépi, szétteregeti, s nagy pápaszemén át
nagy szóra. Utána Márkus folytatta:
beletemetkezik. Mikor már nem volt egyéb
- Ügy számítottam, hogy négy pengő száz¬
nesz, csak az óra kattogása, meg néha-néha
tól, negyven ezertől, épen kétszáz lesz ötezer¬
az újság suhogó zizzenése, szót eresztett.
től. Ennyi a fizetésem most is; 16 forint min¬
- Bizony több. Mán sok is a hét, nagy¬
den hónapba.
tiszteletű uram.
- Hol szedte kend ezt az özön pénzt ?
A pap leereszté az újságot, a mely bizony
- Gyűlt. Meggyűl az, ha az ember hagyja.
nem nagyon érdekelte. A szemüveg fölött
Jó kis jószág a tallér. Kis helyen megfér, nem
kibámult az ablakon. Gyönge, szomorkás lágy¬
kér enni és mégis fiadzik. Csak nem kell roság csúszott szét ernyedt vonásain s örökké
szúl bánni vele. Megérzi az, hogy ki szereti
nedves szürke szemeiben ónos lett az élet¬
ütet; oda szívesen begyűti a pajtásait is. Ná¬
kedv szine. Pedig hej, de hatalmasan villogott
lunk bizony jó dóga volt, megbecsültük, ő se
egykor. Be vígan, be mutatós lánggal! Las¬
volt háládatlan . . . Két cselédnek kicsi kell.
san lomha füstbodort eresztett ki.
Míg fiatalok voltunk, bírtuk a nélkülözést,
- Igaza van, Márkus . . . Igaza, csak ne
most meg már mi kell két öregnek. Osztán
mondaná!.. .
volt mindenünk. Lakás, fűtés, kert az ekléÚjra csönd lett. A nyugalmas, meleg szobá¬
zsiától, a temetőkaszálás egy tehénkét, himiban ott ült a jó Isten két kifáradt öreg cse¬
humi moslék egy-egy malaczkát, a talló az
lédje. Nagy dolog a fáradt öregség, munkás,
Barabás Miklós : Művésznő.
aprójószágot eltartotta. Nagytiszteletű uram is
harczos élet után is. Hát még annak, a ki
jó volt, dohánynyal, borocskával, a nagytisz¬
egész életében csak pihent. . .
A MŰCSARNOK GRAFIKAI KIÁLLÍTÁSÁBÓL.
teletű asszony sok más jóval ellátott... A kraj- Hát kend mért nem tőt rá ! - mordult
czár az szépecskén meghúzódott a zsebbe, meg
fel egyszer a pap.
Az öreg harangozó megsodorta bajszát, a a ládafiába, a jó kis pengő forintocskák be¬
Márkus felállott. Szó nélkül a dohányszitá¬
hoz czammogott s megtöltötte háromkraj- mitől az nem lett nyalkább. A pap folytatta: sorjáztak a takarék kasszájába. Mán csak a
- Csak azt mondja meg kend, hon az a füzetest számítsuk, mennyire megy az tíz esz¬
czáros mocskos cseréppipáját. A zsebében is
tendő alatt? Hát még negyvenöt alatt, mert
ott van ugyan a teli zacskó, s épen ezzel a penzió? Mert mit ér a nyugalom nyugdíj én húsz esztendős koromtul óta szógállom az
dohánynyal tömve, mert a paptól dohány du¬ nélkül.
eklézsiát. Igaz, akkor csak két tizes vót a fize¬
— Biz a mennél kevesebbet.
kál neki a vágásáért. De hát csak nem bolond,
tésem egy álló esztendőre, de az se ment
- Nohát. Vén bolond. Hol az istenfeuéjébe kocsmára. Tízből les/ a száz, százból meg az
hogy a «magáéból* töltsön, mikor vendégség¬
szedte az ilyet? Hol az áldásba van harango- ezres . . .
ben van.
S a két pipa diskurált helyettük. Az espe¬ zónak nyugdíja? Papnak sincs. Jó magam tán
A vén ember fecsegő lett. Ki kellett önteni,
res puppogva szipákolt, a harangozó kurta nem mentem vóna már régen. De hova? Ta¬
risznyát a nyakamba? Kódulni? így gondolta a mi annyi esztendőn át felgyűlt a szivében.
meggyfapipaszára szortyogott.
A mit olyan sokszor szeretett vóna a tékozló
Derekáig beleette magát az agg pap a lepe- kend?
gazdája orra alá füstölni; sose merte csak fél¬
Nem
egészen,
nagytisztei
etű
uram.
Mer
dőnyi újságjába, aztán visszatért az előbbi
témára s kibökte a borostyán szopóka mellől. én csak azt gondoltam, hogy ha vóna vala- szóban is megmondani a véleményét. Most
— Tegyen róla, Márkus. Tegyen róla. Fia¬ hon egy jó'.elkű ember, a ki aszondaná, hogy: aztán kivele. S érezte, hogy szöges, folton
talítsa meg magát. Kevesbítse meg a heteit. ihon e', ennyi meg ennyi pénz; áztat én fel- csizmájával a leikébe gázol a papjának. Tudta,
ajállom az anyaszentegyháznak; hogy annak hogy az soha többet nem felejti el neki e
Vén majszter.
- Hát von annak módja, - törülte két¬ a kamatját nyugdíjnak fizessék a harangozó- mai beszédét. De csak úgy sodródott az árral;
nak; mer' a megérdemli annyi éktelen töre- az elégtétel napja ez !
felé a bajszát a vén szolga.
A kis szobában csönd lett. Két öreg ült
kedéseért, sokféle tűröm-szenvedemért, az Úr¬
- Ki vele. Csak ki vele. Halljuk.
bent
az élet romjain. Kárthágó romjain. A hol
- Penzióba kék menni . . . Ideje von már isten ő szent felségének harangok által való
dicséréseért Hát mondok, úgy vélekszek. hogy a győző is, a legyőzött is egyformán megroskvietálni . . .
A pap csöndesen leeresztette az újságját s a szent egyháznak, meg az eklézsiának azt el kadt inakkal gurnyaszt.
Nyugodtan bólogattak, mint a kiszáradt kaa megkopott üvegek mögül odarebben a szeme kell fogadnia.
tángkóró, a melyet már a legelső szél ki fog
- Azt el. Azt jól gondolta kend.
vén társára. Bizonytalan kóválygással, mint a
törni tövéből. A két pipa, a szutykos cserép,
— És osztán a penziót ki kell adnia.
kivénült holló keringése. Értetlenül bámult.
meg
a rózsaszínű tajték, egyformán füstölgött,
—Ki
azt,
persze
hogy
ki.
- Nem birom már, nagytiszteletű uram.
ám a két vén szív érezte, hogy lezárult közös
— Nohát.
Magas a torony teteje! . . . Sok a járás. Az
- Nohát, vén szamár. Hol van olyan em¬ multjok. Soha többet nem kél újra sok elmúlt
adószedós. A népekkel se birok mán úgy. Jó
ber, a ki kendnek a szép szeméért üyen fun- együttélésük órája.
von mán megnyugohodni.
És Márkus, a kehes egyházfi elégedetten
dátiót tegyen? Az még nem született meg.
- Van kelmédnek esze, Márkus.
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— Más baja nincs?

Edví Illés Aladár : Borjuk

érezte : ezért érdemes volt élni! A nagytekin¬
télyű papi személy pedig keseredve kérdezte:
érdemes volt ezért élni?
Közömbös hangon, higgadtan beszélték meg
a részleteket. Aztán a rendes időben elköszönt
a harangozó.
A pap kezet nyújtott neki.
Ez a kézfogás örökre megszüntette aTrégi
viszonyt. És Márkus, a hogy kidöczögött, körül¬
pillantott az ismerős tárgyakon, a melyeken
de sokat fáradt a keze. Köszönt; elköszönt.
Nagy hetek következtek.
Az egész kis várost befutotta a különös ala¬
pítvány híre s Márkus csordultig megtelt kevély önérzettel. Még az alázatosságról is meg¬
feledkezett lassan.
Hogyne. Az alapítványát elfogadták, meg¬
köszönték, sőt jutalmul, kitüntetésül, érdemeiért
hat százalékot szavaztak meg neki s így felé¬
vel még emelték a fizetését. A pap ajánlotta.
Ezzel vett magának úri elégtételt.
Teltek, a napok, múltak a hetek, egy-két
hónap is elrepült.
Új harangozót választottak s Márkus ott¬
hagyta az egyházi lakást a temetőben, a maga
tulajdon házába költözött. Az is volt neki, sőt
még adósai is a polgárok közt. Nehezen fizető,
sokat restelkedő adósok.
Boldog volt az öreg, megelégedett, még a
köszvénye is múlt, mióta nem kellett torony¬
lépcsőt járni. Tele tüdővel szívta az emberek
bámulatát, tiszteletét s az irigy szókat.
Míg egyszer aztán egy reggel mégis csak
beállított a papházhoz. Rendes időben, harangozás után, a bibliothekába. Az új harangozó,
János, ott sürgött-forgott s nagy tisztelettel
köszöntötte, már mint neki is jótevőjét.
Nem szólt Márkus, csak állt, várt.
— Üljön le, Márkus bátyám.
Az öreg keservesen ühmgetett a szóra. Hogy
ötét, mint igazán vendéget kínálják már itt.
- Köszönöm. Nem fáradtam eL
Végre kijön a pap.
- Tyhő, be ritka vendég nálunk! Mi szél
hozta erre, Márkus?
- Hát nagytiszteletű uram, úgy esett, hogy
el kellett már egyszer jönnöm.
— Jól tette. Tőtsön rá. Oszt ujj ön le.
A pap a régi módján letelepedett, újságot
vett elő, de Márkus csak állt tétován. A kis,
nyápicz harangozó úgy izgett-mozgott körü¬
lötte, mint a kis kuvasz a vén komondor körüL Márkus csak a szemével kisérte az utód¬
ját s néha mormogott, nyögött a szakállába.
Végre egyedül maradtak.
- No, töltsön hát.
Márkus elővett egy pipát s zsebéből. Nem
a régit, újat, fehéret Alázattal jól megtömködte, rágyújtott s letelepedett a kisszékre.
- Beszéljen kend. Hogy szógáll az új
hivatal?
- Mán mék ?
— A penzió.
— Eoszúl, nagytiszteletű uram.
- Hogy-hogy?
Hej. Megvert az Isten, nagytiszteletű
uram. Keményen megvert.

— No.
- Háromszorosan. Százszorosán.^
- Ne beszéljen.
- Biz a pég úgy van. Felfuvalkodott em¬
ber lett belőlem. De meg vagyon irva, hogy az
elsőkből lesznek az utolsók, odaát. No, rajtam
még itt betőtt. . . Először is. Van egy pár
jóféle adósom. Eddig se szerettek fizetni, de
most oda ne menjek feléjük, mer még a pulyájok is azt hajtja: Minek fizessünk. Tán bo¬
londok vagyunk. Hogy abból is stipendiumot
csináljon magamagának. . .
A pap nevetett.
- Czudar fajta. Ennyi a baja?
- E még a kisebbik... De ahhoz mit
szóljak, hogy - - k i lett a helyembe. No, én
elmondhatom: öröködbe uram, pogányok jöt¬
tek. Hogyne fájna az, ha ilyet ér az ember.
Hát nagy tiszteletű uram nem búsulna rajta?
— Min, Márkus? Hisz János is becsületes
ember.
— Mit ér a', Jja..nincs, szalmája, Hiszen én
ma se cserélnék az árvával. Ez képviselje az
anyaszentegyházat? No mán csak a kell, hogy
a nagytiszteletű úr után is egy ilyen kis görbe
papot fogjon a város. Akkor oszt elmehet a
nemes város a dicsőségével. . .
A pap még jobban nevetett.
- Ej, Márkus, nem fonttal, se nem rőffel
mérik ma már a becsületet.
Márkus legyintett.
- No, hisz e még hagyján . . . De kőtekező
is. Hát olyan embernek csináltam én penziót,
a ki rá lesz szorulva! Hogy kezdtem én az
életemet? Miféle fizetéssel, és hogy kezdi ő?
És mégse elég neki . . . Oszt' ne fájjon az
ilyet látni?

Márkus nagyon elhallgatott. Mélységes szo¬
morúság ült az ábrázatára.
- Van nekem nagyobb bajom is. Itt! — 8
ököllel ráütött a mellére. — Itt, nagytiszteletű
uram. Azt mondja a lelkiösméretem: Márkus
poltron ember vagy! Aszongya a szentirás'
hogy ha jót akarsz tenni, úgy cselekedjei
hogy ne tudja a te balkezed, mit cselekszik
jobbkezed. Mással tedd, a szegénynyel, a ki
rá van szorulva, és titkon. Én pedig magam¬
mal tettem, a ki rá se szorultam és nyilván
síppal, dobbal, nagytiszteletű uram. Öl engem
az én lelkiismeretem, jobban rág, mint az
oroszlánkölyök. Azér csak azt mondom,
8
felállott a roskatag öreg nagy ünnepélyesség¬
gel, - - megvert engem az én istenem. De
megboszulom magamat magamon. Tehetném,
hogy lemondok mindenről s az egyháznak ha¬
gyom a fizetést, de nem teszem. Csak holtom
után maradjon rá minden fillérem, addig pedig
menjen minden úgy, a hogy indult és büntes¬
sen az Isten, a hogy érdemlem . . .
A pap előtt furának tetszett az önsanyargatásnak ez a módja. De most már nem neve¬
tett, komoly arczot öltött, papi arczot. Gon¬
dolkozott, mit mondjon rá. De -nem volt íze
bölcs szóhoz.
- Sose törje magát, Márkus. Fújja a füstöt.
- Ó, nagytiszteletű uram, még a pipám is
eltört. A se esik mán jól nékem. Új pipa.
Trafika. Nem érdemes élni ezen a világon.
! A papnak megesett a szive ennyi emberi
nyomorúságon.
- Nem kell búsulni. Jó az Isten.. Van még
jó embere kendnek, Márkus. Ott a helye ni,
csak látogasson be rendesen. Oszt itt a szita.
A pipa is majd csak megkozmásodjk lassan.
És összenézett a két öreg s a két pár sze¬
met valami szívből felbugygyant meleg nedv
öntötte el. Csak néztek maguk elé; úgy, úgy,
bólogatva. Harcz ? . . . Minek a ? Csönd!...
Csönd! . . . Béke ! Most kezdeni ? Mikor egy
arasz az élet ? És még azt is olyan nehéz két
sánta lábon megmászni ? . . . Hej, Uramisten,
Uramisten!
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bukkan fel az első, a hazábau működő művész
-neve : «Bro"ÁJ>i», egy a Tisza czímű közlemény¬
hez készült metszeten. Mint későbbi jelzéseiből:
.Brown se. (sculpsit)», «Braun sc.», «C. B.» «C.
Brown sc.», «X(ylographische) A(nstal)t v(on,
C. Braun in Pest» kitűnik, a fametszet Brown
Károly volt, a kitől még ez
vafiy Braun
évben gróf Széchenyi István (217. L), SzergieTits Mencsikoff herczeg (345. 1.) és Deák Ferencz (3*5. 1.) arczképe jelent meg.
Az 185(J-ik évben gróf Károlyi István (1. L),
Reményi Ede (409. 1.) és dr. Pólya József
(454. 1.) arczképét, a Boldog újévet (9. 1.) s
Pusztai jelenet (445. 1.) czímű illusztrácziókal,
metszette s az 1857-ik évben Jókai Mór (77.
1.1 arczképót.
Az 1854-ik évfolyam (i-ik számában a 41-ik
lapon közölt gróf Teleki József arczképe a
,.X(ylographis(-he) A(nstalt) v(on) Landerer ét
Heckenast» műhelyében készült.
Még ez évben feltimik a Huszka Lajos
neve «Az avar vezér»-t (277. 1.) és Szebasztopolt (337- 1.) ábrázoló képek alatt «Huszka
sc.1) és «L. Huszka se.» jelzéssel. Huszka
szintén Pesten működött, a miről az ekkor
megjelent Téli Könyvtár czímlapján levő alá¬
írása: «Metz. Huszka Lajos Pestem tanúsko¬
dik. Huszka metszetei az 1856-ik évfolyam¬
ban Szemiluka barlangja a Vértes hegyek kö-
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Pollák Zsigmond nevével sürün találkozunk
az 1857-ik évtől kezdve hosszú időn keresz
tül. Az első évben Varsányi Sámuel kerti víz
müvei Péczelen (89. L), Zólyom vár (132. 1.),
Magyar Óvár (169. l.l. Nagyvárad (831. 1.),
Tokaj (245. L), (Poliálc 1857.), Nviregyháza
(433. 1.), Váezi székesegyház (445. ].), Aradi
főpiaez (4G5. 1.), A sárosi vár romjai (4%. U.
Az izraeliták új imaháza (545. 1.). Képei alatt
olvasható «Pollak», «K.(igismund) Pollak sc.»,
«Pollak se." jelzései; ő metszette az 1858-ik
évfolyam Szegszárd (9. L), Bács várromjai (53.
1.), Szt. Mihályhegy (244. 1.). Hajdú-Hadházi
egyház (32!). 1.), A Ijetavai vár (388. 1.), Óvár
(400. 1.), Sztrecsnó vára (412. 1.), Pápai főis
kola ó-épülete (448. L), Pápai főiskola üj epü
lete (449. 1.), II. Piákúczi Ferencz szülőháza
Borsiban (520. 1.) czímű illusztrácziókat. Sümegh képét (257. 1.) a «Weinem Pollák» jel
zés szerint ketten készítették.
«E. IÍ. sc.» jelzés van a Brádka (185G. évf.
444. ].), a Pöstyéni fürdő (1857. évf. 192. U
gróf Sándor ugratása Pesten a nagyhíd-utezában (1858. évf. 149. 1.) czímű képek alatt.
Három idtgenhangzású metsző nevével ta
lálkozunk aa 1857-ik évfolyamban.
Weinem H. neve 1857-ben A kassai szé-

1854-1858.
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A VASÁRNÁPI UJSÁG» ILLUSZTBÁLÓI
A * Vasárnapi Ujság» immár hatodik évti¬
zedes pályafutásának első éveiről szerető gond¬
dal összeállított statisztikát küldött egyik
buzgó olvasónk, Kemény Lajos úr, a Vasár¬
napi Újság 1854—58-iki első öt évi folyamá¬
ból föllépésük időrendjében összejegyezvón az
akkor működött illusztrálok, rajzolók és met¬
szők neveit.
Az érdekes statisztikát, mely a magyar
illusztráló és sokszorosító művészet történeté¬
hez is becses adatgyűjteményül szolgálhat, itt
közöljük:
Az első évfolyam 4-ik számában a 25-ik lapon

149

Mendlik Oszkár : Viharos hangulat a Bisquájai öbölben.

zött (29. L); a képet Szőllősy Benő rajzolta;
továbbá Esztergom 1664-ben (32. L), KerekAnna templom Esztergomban és A zborói vár¬
rom (297. L), Borostyánkő (368. 1.); az 1857-ik
évben Hajnik János arczképe (29. 1.) és Ga¬
ramvölgyi nép (65. 1.) (Huszka 1857), Nagy¬
váradi állandó magyar színház (408. 1.), Árvái
vár (409. L), Czigány muzsikusok Erdélyben
(421. L).
Az 1858-iki évfolyamban Ónod vára (184.
|-)» Máriaczelli emlékszobor (425. 1.) czímű
illusztráeziók. Jelzésük «Huszka se.» és «I.
Huszka se.»
Az 1856-ik évvel Rohn Alajos neve tűnik
fel, a ki mint rajzoló és metsző hosszabb
időn át állandó munkatársa volt a lapnak.
Első rajza Lonovics-Hollósy Kornélia arcz¬
képe az 1856. évf. 17-ik lapján s Lanf/rock
metszette. Jelzése «E. A.» és «Langrock se.»
Rohn műve lehet A zeykfalvi templom (21. l.'i.
melynek jelzése «R.» Ő rajzolta az alkalmi la¬
pokat, mint Boldog újévet, Farsang végnapjaira,
Húsvét ünnepére, Pünkösd ünnepére, Pesti
medárd vásárra, Szt. István ünnepére, melye¬
ket Brown, Riewel és Weinem metszettek. Az
1857-ik évben Az első alapkő (5. L), Egy je¬
lenet idsb báró Wesselényi Miklós életéből (25.
M, Emléklap a királyi pár 1857-ben Pestre
bevonulása alkalmából (157. 1.) czímű rajzok
y
annak tőle s 1858-ban Lendvay emlékére
M. 1.) czímű lap, melyeknek jelzése «Rohn»,
"K- A.ó és «A. Rohn.»

Rauscher Lajos: Szélaknai részlet
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kesegyház (17. 1.), Körmöczbánya (73. 1.) és
Szí. Isván király megkeresztelése (570. L): a
következő évben Udvarhelyi Miklós (325. L),
A debreczeni tűzoltó- deákok (593. 1.) és IV.
Béla király visszaérkezése az országba a tatár¬
futás után (002. 1.) czímű illusztrácziókon
« Weinem se. » és cH. Weinem BI-.» jelzéssel
olvasható.
Riewel A. Bon Miguel ezred (1857. évf. 32.
1.) és kilátás a nógrádi várból (u. o. 457. 1.1,
Hertel F. pedig Az aradi vérnap (1857. évf.
56. •].') s a következő évben Lavotta János
(409. 1.) és Zrínyi Miklós (481. L) arczképei
alatt: az első «Eiewel se. », a második «Hertel» és «F. Hertel sc.» jelzéssel. Rohnt vagy
Riewelt jelenthet az «R» jelzés Suck Rózának
az 1858. évf. 1(50. lapján megjelent arczképén.
Az 1858-ik évfolyamban Mátyás királynak
k'rrenczy által (1843.) tervezett emléke 'alatt
«/. Mihálovics* (37. L), Kőszeg látképe alatt
« Fischer sc.», Almási Balogh Pál arczképe
alatt «A. K.» jelzés van.
. A lap rajzolói közül, a kiknek nevével ta¬
lálkozunk a képeken, első Majer István, e
korszak népszerű István bácsija; rajza Kis¬
faludy Sándor szőleje az 1850. óvf. 6. lapján.
Jókai Mór rajza, a mint a kép alatt olvas¬
ható : "Vörösmarty laka Nyéken. Főmunkatár¬
sunk Jókai 3/o'r saját rajza után. » A kép az
1856. évf. 27. lapján jelent meg; míg az
1858-ik évben néhány római síremlék rajzát
közli. (568. 1A
Borsodi báró Bors rajza A tamásdai csonka¬
torony az 1856. évf. 198. lapján.
Varsányi rajzai Surány és Dobra vára az
1850. évf. 388. és 370. lapján.
Barabás Miklósnak báró Sina Simont ábrá¬
zoló arczképe az 1857. évf. 517. lapján jelent
meg: ugyanez évben Masjon I. A. emlékbillikoma képe alatt «F. F. del(ineavit)» aláírás
a tervező Fiys:J Frigyes építőmester nevét
árulja el : a billikom mintáját Weber F. és
Kramarz készítették s az öntést Schlick I. az
ó-budai öntöde főnöke eszközölte. (1857. évf.
521. 1.)
Az 1858. évf. Argaij Isti'án rajza után egy
110 éves czigánynő képét (328. L), Zoinbor;/tól Nagy-Kőrös főpiaczát (580. 1.1 és Kallós
Kálmán debreczeni rajztanár két rajzát kö¬
zölte: az első Világosvár (496. 1.). a másik
A debreczeni tűzoltó-deákok, melyet, mint em¬
lítettük, Weinem metszett.
K&nény Lajos.

annak a fényes keretnek, a melyben életüknek
le kellett játszódnia.
Erzsébet királyné már gyermekkorom óta
afféle magasztos jelenség volt lelkemnek, a
melyről csak álmodni szokás. Ilyen érzelmek¬
kel néztem egykor azt a lefüggönyözött vasúti
kocsit, a melyről tudtam, hogy a királynét
viszi Bártfára, magyar földön töltött utolsó
üdülésére. Nagyon bizonytalan fogalmaim voltak
a koronás asszonyról, de mindig pompásnak,
büszkének gondoltam. Hiszen királyné volt!
Azután egy alkalommal hirtelen előttem ál¬
lott a bártfai fenyves illatos félhomályában.
Oly sebesen és nesztelenül közeledett udvar¬
hölgye kíséretében, hogy alig maradt időm az
útjából kitérni. A lelkem mélyén megrendül¬
tem, mikor egy gyász-fekete ruhába öltözött
asszony állt előttem a maga puritán egyszerű¬
ségében. A mint ruganyos, könnyed lépteivel
járta az erdő útjait, nem sejtette, hogy az
ábrándozók egész serege mily rajongással
illeszti lépteit az ő lába nyomába, melynek
gummitalpa koczkás keret alakjában látszott
meg a homokos ösvényen. Szomorú zárkózottságáról legendák szövődtek, melyek annál
jobban összenőttek a szivünkkel, mióta oly
sűrűn és oly közelről láttuk Erzsébet királynét.
Másodszor már királynői pompától környezve
láttam a millenniumi ünnepségek keretében.
A korona átvitele alkalmával a budai vár
udvarán haladt végig az aranyveretű díszhintón.. Gyász-fekete volt akkor is a ruhája, de
a magyarság ünnepe kedvéért díszes és királyi.
Csak arczát takarta el nagy fekete legyező¬
vel - - jóságos tekintetét akkor sem láthattuk.
Külföldi barangolásaim közben a múlt esz¬
tendőben arra késztetett valami sugallat, hogy
felkeressem ama helyek egy részét, a melyek¬
hez Erzsébet királyné emléke fűződik.
A salzburgi pályaudvaron kiszállva, a szem¬
ben levő szálloda kertjéből egy fehér szobor
világított felém. Ide állították Erzsébet királyné
szobrát annak emlékéül, hogy itt lépte át egy
új élet küszöbét a reményektől és sejtelmek¬
től áthatott ifjú királyné! A bécsi Burgnak
minden zugában megtaláljuk emlékét, fájdal¬
masat és mosolygót egyaránt. A schönbrunni
kastélyt járva, a kalauzoló lakáj nyomatékosan
rámutatott arra a nyoszolyára, a melyen a
reichstadti herczeg lehellte ki ifjú életét. Nyom¬
ban hozzátette azután, hogy tulajdon e nyoszolyán álmodta mátkasága fényes álmát
Stefánia, a későbbi trónörökösné. Mennyi szép
reménye élt és halt meg i t t !
Azután a lakáj egy ablakon keresztül rá¬
mutatott egy elvadult kertrészre. Eudolf trón¬

örökösé volt egykoron, mint a hogyan a k
rályi család mindenik tagjának a lakosztály'
mellett megvan a maga külön kertje is ,
schönbrunni parkban. Az egész óriás terület
szinte kínosan hat a versailles-i módra nyírott
katonás sorokat képező fasorokkal, a hói
egyetlen levélke sem fordulhat ki a kertes'
által megjelölt vonalból. Csak épen a park
eme kis része, a trónörökös volt kertje kivétel
Felverte a bojtorján, tele van gazzal ca tüs¬
kével. Nem mer ide senki belépni.
Ettől a kálváriától menekült Erzsébet ki¬
rályné oly sűi-űn a genfi tó mellé. Territet
csodaszép panorámája lebilincselte költői kép¬
zeletét, megnyitotta számára a feledés forrását
A parton felállított szobra is úgy ábrázolja
mint a ki álmodozón hallgatja a hullámok
szavát. És mégis meg kellett látnom azt a
hajóhidat, a melyen egy elvetemült kéz örökre
elrabolta tőlünk. Látnom kellett a Beaurivage
szálloda ama szobáját, melyet szégyennel tagad
le a szállodás. A genfiek most is megrendülve
tiltakoznak a legnagyobb gaztett emlékének
felidézése ellen, mert (!enf városának örökös
szégyenfoltja marad ez, hogy épen az ő falai
között kellett ennek megesnie.
Legutoljára pedig elzarándokoltam a kapuczinusok bécsi sírboltjába. Elhaladva Mária
Teréziának és családtagjainak szinezüstből ké¬
szült, hatalmas és művészi síremlékei mellett,
mindig sötétebb lesz a sírbolt. Ott már csak
sima érczkoporsókban pihennek a fejedelmi
halottak, a fekete, szögletes érczládákon leg¬
feljebb egy-egy rézpánt villan meg. Csak a
reichstadti herczeg koporsóján illatozik egy
kicsiny ibolyacsokor, melyet valamelyik láto¬
gató vetett reája kegyeletes kézzel. És a sötét
hátteret két sír világítja meg a reájuk hintett
színes selyemszalagok tömegével, melyeket a
kegyelet adta koszorúkról vettek le. Erzsébet
királyné és Rudolf trónörökös aluszszák itt
örök álmukat. Középen pedig egy széles űr
sötétlik, melyet a koronás férj és apa önma¬
gának tartott fenn. íme az asszonyi élet
Golgothájának végpontja!
A második királyné Itáliának trónján ült.
Margit savoyai herczegnö olasz ég alatt ne¬
velkedett, imádta Olaszországot és egy kérőt
elutasított csak azért, mert az elszakította
volna hazájától. Azért ujjongva fogadta Umberto kezét, mely fölsegítette az imádott ország
trónjára. Érzelmei, gondolatvilága a leggyor¬
sabban összefort népével, melynek ajkán regék
szállongtak a «bionda regina* szépségéről,
jóságáról.
Minden jótékony intézménynek lelke volt,
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gyámolítottá a betegeket, szegényeket és gyer¬
mekeket. Politikai nézeteit első sorban az ország
érdekében érvényesítette, a szállóige szerint ő
volt királyi férjének elválhatatlan, tündöklő
dicsfénye. Minden tettét dicsőítették, őt magát
istenítették. Van egy könyvem, az ő életrajza,
a melynek 110 fényképfelvétele gyermekevei¬
től kezdve állítja elénk Margit királynét a
királyi férje oldalán történt szereplés minden
jelentős momentumával egyetemben. A szöveg
forrásául 420 külömböző mű van megnevezve,
melyek mind Itália legelső koronás királynő¬
jének'életét tárgyalják, rímben és-prózában.
Szóval az aranyszőke szépségében viruló
királyné élete csupa fény és ragyogás volt
bosszú éveken keresztül. A míg Monzában
meg nem villant a halált osztó fegyver a gyil¬
kos kezében. Ez elrabolta Margit királyné ol¬
daláról férjét és örök gyászt hozott lelkére.
Külön ládába gyűjtötte megölt férje véráztatta
ruháját, a legszomorúbb ereklye gyanánt.
Csudaszép aranyhajára felkerült a szenvedés
töviskoronája az igazi helyett.
A mikor Margit királynét megismertem,
már fekete gyászruhát viselt ő is. Futottam
utána mint az árnyék és boldog voltam, ha
nekem is jutott csak egy mosolya is. A tori¬
nói kiállítás alkalmával, 1902-ben volt ez, a
mikor a magyar osztály vezetése közben csak¬
nem naponként láttam és beszéltem vele. Me¬
séket mondtak akkor is könyörületességéről,
látszólag a nép imádata környezte és - - a
legsúlyosabb csapást épen a nép mérte szivére.
A harmadik királynét, a ki szintén bíborban
viseli a mártirkoszorút, a közelmúltban cso¬
dáltuk. A spanyolok rózsás arczú, szőke fürtű
királynéját értem ezzel. Azt a bűbájos nőt, ki
egyetlen mosolyával meghódította Budapest
lakosságát. A kinek csak végig kellett kocsiznia
az őt fogadó néptömeg sorai között, hogy egy
csapásra minden szív megnyíljék előtte. Szinte
mulatságos volt elolvasni a spanyol királyi pár
megérkezését követő napon a hírlapokat. Való¬
sággal versenyeztek egymással Ena királyné
szépségének dicsőítésében. Felébredt a magyar
férfiak lelkében az a lovagiasság, a melyről
már-már azt hittük, hogy megölte a mai kor
czinikus szelleme.
És ennek a csodaszép fiatal nőnek vérrel
fecskendezte tele hófehér menyasszonyi ruháját
egy bomba. Egy szempillanat volt az egész,
de ép elegendő arra, hogy egy életre való
gyűlölettel töltse el az ifjú királyné remény¬
nyel és szeretettel tele szivét. Épen elegendő
arra, hogy egész valójában megrendítsen egy
lényt, a ki a boldogság küszöbén állva, a boldogítás igéjével ajkain vonult be Madrid vá¬
rosába. A nő életének legfontosabb pillanatá¬
ban dördült el a bomba és Ena királynét
ifjúságának virágkorától fogva kisérni fogja
egy rémes, véres árnyék. Ő a harmadik ama
nők közül, kiket a mártiromság töviskoroná¬
jával láttam a trón ragyogó légkörében.
Sárosi Bella.

A RAMBOUILLET-I VADÁSZATOK.
l dvari vadászat köztársaságban! Első hal¬
lásra ellenmondásnak látszik, pedig ha vala¬
hol, úgy Francziaországban igen nehéz a mo
narkia és respublika között éles külömbsógei
vonni. Az elméletben még csak megy vala¬
hogy a dolog, gyakorlatilag azonban alig lehet¬
séges. A franczia köztársaság — azt mondhatnók, — nem más, mint olyan monarkia, mely¬
ben republikánus etikett uralkodik. Az államfő
nem születése folytán, hanem választás útján
lesz azzá s nem holta napjáig uralkodik,
hanem csupán hét, esztendeig. Ezzel aztán
meg is mondtunk minden különbséget, mert
egyébként Francziaországot ép úgy kormányoz¬
zák, mint a monarkikus birodalmakat.
A köztársaság elnöke a királyok és császá¬
rok valamennyi jogát és kötelességét örökli,
s meg kell hogy legyen benne az egyedural¬
kodó minden tulajdonsága. Nem elég tehát,
hogy valaki csupán jó politikus legyen, hanem
a reprezentáczió művészetéhez is alaposan kell
értenie, ha elnökké akar lenni.
A franczia királyok és császárok hatalmas
erdőségek urai voltak, mely birtokok azóta a
nemzet tulajdonába mentek át, de haszon¬
élvezetüket a köztársaság elnöke is örökölte.
S mint azelőtt a koronás uralkodók, úgy most
az elnök is megtartja a hagyományos udvari
vadászatokat, melyeken a minisztereket, sze¬
nátorokat, főbb tisztviselőket és a hadsereg
elitjét szokta vendégül látni. Vannak ezeken
kívül olyan vadászatok is, melyekre hivatalo¬
sak az orosz nagyherczegek, a szerb, norvég,
vagy görög király, mint a kik gyakran időz¬
nek Parisban.
Thiers, az első elnök, még inkább csak
amolyan első miniszter volt, a ki a királyt
távollétében helyettesíti. Ennélfogva még igen
sok olyan dolgot, mely előtte az uralkodó jog¬
körébe tartozott, nem volt szabad megtennie.
Nem mehetett hivatalos utakra s udvari vadá¬
szatokat sem rendezhetett. Ha tehát Thiers
vadászott, csak mint magánember tehette, ép
úgy, mint bármely más polgár.
Máskép volt már a dolog Mac Mahon alatt,
a kinek a fia orleansi herczegnőt vett feleségüL 0 nyíltan megmondta, hogy a király
helyettesének tekinti magát s rögtön elhagyja
helyét, mihelyt az egyeduralkodó személyére
nézve megállapodás történik. A megegyezés
azonban késett s a marsall jónak látta állását
nagyobb fénynyel övezni. Ez időből valók az
első köztársasági udvari vadászatok, melyeket
Rambouilletben tartottak, a hol Mac Mahon
vendégei legnagyobbrészt a royalista nemes¬
ség tagjai voltak.
Kambouilletben csinos vadászkastély van,
mely mögött nagy park s még nagyobb erdő¬
ség terül el. Ide szokták a harmadik köztár¬
saság elnökei vendégeiket vadászatra meghívni.
Faúré Félix, a ki rendes nyári székhelyet
óhajtott, a szép régi kastélyt gyönyörűen be-

KIRÁLYNÉK.
Három királyné képét őrzöm bizonyos fáj¬
dalmas áhítattal, a milyennel a mártírok em¬
lékét őrizni szokás. Az egyiket már siratjuk,
a másik kettőt még ott látjuk a trón magas¬
ságában. Sorsukat pedig annyiban tette egy¬
máshoz hasonlóvá a végzet, hogy mindnyájuk
életére egy-egy véres tragédia vetette sötét
Árnyékát, mintegy rettenetesen komor hátteréül

Kacziány

Ödön
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rendezte s minden év nyarán egy-két hónapot
ott töltött, előtte és utána azonban az elnökök
csupán vadászni jártak BamboniBetbe.
Az erdőben gyönyörű erdészlak áll, melybe/,
a melléképületeken kívül hatalmas baromfi¬
udvar is tartozik. Ebben a baromfiudvarban
azonban nem közönséges tyúkok és csirkék,
hanem fáczánok tanyáznak, melyeket az udvari
vadászatokra nevel az erdész. Pár nappal a
vadászat előtt kosarakba rakják s a kiszemelt
vadászterületre viszik őket, a hol szabadjára
eresztik a szelíd állatokat. Természetes, hogy
ilyen módon könnyen kerülnek aztán százá¬
val terítékre a fáczánok.
A nyulak hasonlóképen odaszoknak az erdésülakba, úgy, hogy két évvel ezelőtt, midőn a spa¬
nyol király az elnökkel Rambouilletben vadá¬
szott, minduntalan azokba a kosarakba búj¬
tak, a melyekben előzőleg az erdőbe vitték
őket. Nem a puskától féltek a szelíd állatok,
hanem fáztak s a kosár fenekén egymás mellé
bújva igen jól érezték magukat. Végre is a
fülüknél fogva kellett őket a kosarakból kihajigálni s a vadászok elé terelni.
Mac Mahon utódja, Grévy, mint minden
czeremóniát, az udvari vadászatokat is szívből
gyűlölte s~ az ő idejében nem is látott Rambouillet vadászokat.
Sadi Carnot sem volt szenvedélyes vadász,
de kénytelen-kelletlen mégis csak megtartotta
a rambouillet-i napokat. Vele törtónt, hogy
egy Brugére nevű ezredest véletlenül megserótezett, a miből azonban az ezredesnek több
haszna volt, mint kára, mert fájdalomdíj fejé¬
ben pár nappal később generális lett belőle.
Casimir-Périer oly rövid ideig volt elnök,
hogy alatta egyáltalában nem volt udvari
vadászat.
A legfényesebb napokat Faúré Félix alatt
látta Rambouillet. Faúré annyira arisztokra¬
tikus volt, hogy a royalisták szivét is meg¬
nyerte, mert benne sokan az utolsó elnököt
s a királyság előkészítőjét látták. Igazán ki¬
rályi vadászatok voltak az ő idejében, melye¬
ken az etikett szigorúan uralkodott. A vendé¬
gek közül senkinek sem volt szabad elébl>
lőnie, mint az elnöknek. Az ő vadászatain sok
külföldi uralkodó is résztvett, különösen gyn-
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kori \endegei voltak axonriaii ax orosz migvberexegek, a kik akkoriban csakm-m államloaii
IVn-ÍMhan é'ltek.
(•'mire ut(')da Lolliiét, s a most elnöklő Fallieres alatt Kamhoiiillet ismét eseiidesehh. A \á
roskn nem nyári s/ékludye többé ax elnöknek
s csak október és november havában lesz bán
gos évrol-évrr a/, erdő. Most sokkul kedélye¬
sebbek és demokratikusabb szinezetűek ezek
a \adaszatok, ínig ismét Kanrebox hasonló
elnök nem hűre/->lk»dik n/. Klys'v-b •.
A", l'.

ANTONIUS ÉS KLEOPÁTRA.
Shakespere tragóiliájii; előadtak új betanulással n
Nemzeti Szinhaz-ban fabruar l-'-ikén.

©Shakespere nagy tragédiái között, Anto
nius ós Kleopátra nem a legjobbak toréban
foglal helyet. Vonatkozik ez különösen a szer
kezetre. A cselekménye csapongó, nem ej
nesen a esel irányában halad, a változatok
szédítő gyorsasággal követik egymást, a kifej
lődés folyamata olykor elakadni latsaik, a cse
lekvésnek lényeges mozzanatai, különösen pS
dig a lelki elhatározások nem Ü Bsemünk lattára s jobbára nem is a színen mennek végbe.
A szereplők egy része
- ide értve magát
Antoniust is
egyszerűen bejelenti a nagy
elhatnio,;tM, mely lelkében keletkezett, de lel
kének küzdelmeibe nem enged bepillantanunk.
S maga a tragikai bukás ketté ágazik, nem
kiesi kárára a szükséges egyságnek. Kleopátra
halála szükséges folyománya Ugyan az Antoniusénak. de az Antonius halálával voltakép
egy befejezett cselekmény Végéhez jutottunk s
hiba hogy i
felvonás követ
kezik.
Akár Aristoteles szemüvegén nézzük a da
rabot, akár azzal a mértékkel mérjük, melyet
magának Shakespere-nek legjobb müveiből ál
lítunk egybe: mindenkép sok a kifogásolni
való. De azért tagadhatatlan, hogy Antonius
és Kleopátra mindezek daczára is a világiro
dalom legérdekesebb müvei közé tartozik. Tár
gyát a sok szeretkezésen keresztülment nőnek
mindent felperzseli) szerelme képezi, ha egy
szer az igazi férfira akadt. Az a szerelem, a
mely kárhozatba viszi a férfit, a mely romlás
és halál, a mely ellen ereje teljéből küzd, a
ki hálójába került. — de a melyből nincs
szabadulás. Bomlásba, viszi a kiesinvt, a ki

tetteiért csak a saját életével felelős, de el korát. Egész a legújabb kutatásokig divatban
buktatja a leghatalmasabbat is, a kinek életét volt, Octaviust a legdiesőbb alaknak festeni,
a népek milliói érzik meg. A hálóba került a kit méltán rubáztak fel kortársai «fenséges»
h ő s itt A n t o n i u s .
czímrael «Augustusinak. A sok tányómyaló,
Miircus Antoniusnak alakját Shakespere kü a ki az ő és barátainak asztalánál bízott s A
lönös előszeretettel rajzolta meg. Szinte látszik kik közé a kornak majdnem minden tollforrajta, hogy kedve telik benne, akár Bovérben gatója tartozott: mind az ö dicsőségét magaszvagy b'aloonbridge-bett. fellépteti őt Július Cae- tnlta, mind az ö ellenségeit tiporta sárba. Az
sarjában is, hol sok oly tulajdonokkal ruházza ő kora pedig véletlenül — nyomatékkal mond
fel. melyek a Kleopátra szerelmesében teljesen juk, hogy véletlenül — a latin irodalom fény
hiányzanak. Nagylelkűnek, királyiasnak, hősök korával esett együvé. Magasztalóinak írásai
hősének fettí mindég. Az Antonius és Kleo megmaradtak az utókorra s ezeknek az Írások
pátrában külön jelenetekkel szakítja meg az nak az alapján ítéltek Octavius felől kórf
előadást, e-iitkliogy fényt vethessen reá — két századokon át. Csak a legújabb kor histori
marokkal. Szinte líembrandtszerü világításba kusai hirdetnek mást. S máskép nézi Octaviust
helyezi. Enoharbiisuak mintha csak azért kel Shakespere is. A hogy őt Octavius is Kleo
lene Oetaviushoz pártolnia s meghalnia, hogy pátrában jellemzi, alig van benne a valódi
Antonius annál inkább ragyogtathassa vele nagyságnak némi nyoma. Számító kalmár elme.
miien a nagylelkűségét a elmondhassa az ravaszkodó államférfi, a ki fel tudja használni
egyszeri katona i s : <-Imperátorod csak Jupiter a kedvező viszonyokat ós ki tudja használni
marad*. Valóban sok van benne Jupiterből, az embereket. Antonius igazán mondja róla:
oly értelemben, a hogy a romai nézte Jupi
Philippinél, m í g ő
tert, az isteni fönség fényességéi össsekapesolva
Mint táuczos, ú g y t a r t á a kurdot, én
a nagy hibáknak egéftl sorozatával. Antonius
Verem le a zord, sápadt Cassiust;
minden nagy tulajdonsága mellett is ott van
Veszett Brutus tőlem kapa gebét ;
Ez csak hivalkodott és részt se vön
a nagy fogyatkoiis, mint a hogy Caesar ba
A hnrrzhan . . .
rátja mondja: "Benne bűn s erény egyen
súlyozta egymást".
Shakesperenek ezt a szertefolyó drámáját.
Shakespere Antoniust az akkori világhistó- csak az ő korában lehetett előadni egész ter
riának kellős közepébe állítja bele, a kinek jedelmében. A mikor a közönség igénye dísz
elhatározásaitól I
emberiséé sorsa függ. letek és kiállítás tekintetében úgyszólván semmi
Kifejezésre jut ez abban is, hogy a dráma volt, ós mikor a szin pillanatonként változha
mind a három világrészben játszik, a melyet tott. A modern színház úgy segít magán, hogy
akkor ismertek. Európa, Ázsia és Afrika a összevonja, megrövidíti a darabot, így segí
cselekvésnek színhelye. S nem kevesebb mint tett magán nemzeti színházunk igazgatósága
tíz hosszú esztendő választja el a cselekmény is, mikor e hó 12-ikén új betanulással hozta
elejét a vegetol. \ darab elején mint friss színre a darabot. Eészben szerencsés volt az
újságol hozzák hirül Lucius Antoniusnak föl összevonás, részben nem. Egyes jelenetek benkeleset, a mi II-ben történt Krisztus előtt, a maradtak, a melyeket bátran ki lehetett volna
darai, pedig folytatódik még az actiumi csata hagyni. így a második felvonás utolsó jele
után is, a mi 31-ben történt. S az események nésének táncza elmaradhatott volna, a mely
előadásában sokkal szigorúbban tartja magát szinte bántó ebben a hősi játékban. Kár volt
a költő a történeti igazsághoz, mint bármely meghagyni a negyedik felvonás harmadik szí
más müvében, a melyekben nagy szabadsággal nét is, a hol az őrtálló katonák csodálatos
szokta tárgyához idomítani a históriát. Itt hü zenét hallanak a levegőben, a mi a cselek
marad I'lutan h-hoz. a kinek munkáit nagy ményt semmivel sem viszi előre. Ellenben egész
előszeretettel olvasgatta. Tőle veszi át azt a jelenetek maradtak ki a harmadik felvonásból,
.jelenetet is. esaknem szó szerint, a midőn a megérthetőség nagy kárára. Azt a nagy lelki
Menas tanácsot ad Pompejusnak, hogy szedjék küzdelmet, mely Octavius és Antonius között
lel a horgonyt, vitorlázzanak a tengerre, s végbemegy, mielőtt háborúra kerül a dolog,
öljek meg a hajón levő triumvireket. De ha Shakespere túlságos röviden festi. A Nemzeti
az eseményeket hűen adja is elő Shakespere, Színház kihagyta egészen. É9 ezáltal egy nagy
a történelmi felfogásban óriásilag megelőzi hézag áll elő. Tanúi vagyunk a triumvirek
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kibékülésének, aztán néhány perez múlva hal¬ ketsrgi„.,.S,-.S(. ,-1,.1-hetlell el-OVel jutottak l,
lanunk kell Octaviustól egy nagyon roszul
i.abnn. Igazi királynő volt. s
indokolt kijelentést, hogy hadat indít sógora
s ass/ony volt, a kinek -a kor nem art. a
ellen. Itt a magyarázó és indokoló jelenetek megszokás örök vará/.-ál nem koptatja . i
kihagyása: súlyos hiba. De elkövettek ennél kiben <
válik a gyöngenagyobbat is. A harmadik felvonás \
mindenekfölött s/erelim i. a ki
csaknem az egész negyedik felvonást ugyan- • \altozva jól s rosszul van, a mint Ante
azon a színen adták elő. l»e hol? Nehéz lenne,
• •ti.» Ha Slmkespere azt a feladatot 1
megmondani. Az elején azt kell hinnünk, hogy \oina ki maga elé. hogy Márkus Emilin
az aetiumi foknál vagyunk. Enobarbus az üt¬ mára ii
epet, akkoi s,, írhatta volna
közetre czéloz, midőn azt mondja: i nem nézem Illeg inasként Kleopátrát.
tovább! Vezér hajónk a büszke Antóniád a
többi hatvannal megfordul és fut Szemem
kiég!" Canidius is megerősíti ezt a lelte-,
MARKOVICS ILKA
mikor kijelenti, hogy átadja Caesarnak a szá¬
Ili-tvrin-ilik évi
.'kor.
razföldi sereget. Shakespere ezt a jelentest
tényleg Aduimnál játszatja meg. Dó a mi
Operánknak, meg ii regi \<-mxe:i ívi
előadásunkon nyomban megjelenik Antonius
Inni.
különös íenvnvvl rí
a futó, s aranynyal telt hajóit el akarja osztani
MarkoMc-s
Ilka a ki 1110
l unm-p,
hívei között Tehát Aduimtól futott meg ha¬
iieUeiiedik
születése
napját.
l\gy
liigosi
ügy¬
jóival, és mégis Actiumba menekül mint futó.
védnek
vnlt
rendkívül
bajos
leánya;
Invni
S ugyan-e színen maga Antonius jelenti kevés¬
sel utóbb, hogy Alexandria előtt - - tehát egy sagát anyjától örökölte, aradi jótékony h;r
más világrészben
vagyunk. S itt- játszód¬ versenyek kedvelt szereplőjétől, a ki azonban
nak le a következő jelenetek, melyeknek tény¬ a maga zenei nevelés,.nel tetemeden kulin.
leg Antoniusnak Alexandria előtti tábora a s/.ánt 17 éves leányának és egyenc-cn IV.
vitte, liol Sulvi operaigazgato \etic gondjaiba.
színhelye.
A fényes hanggal megáldott és nagytehetségű
Kz a hibás jelenetezés semmikép se indo¬ irány már liannn év múlva kés/. « nekesno
kolható. De még nagyobb hiba volt, hogy volt: a pesti Nemzeti Színházban l S.V.i október
Antonius szerepét Somlaira bízták. Ebben a Ili-iin lépett föl először s olyan kellemes n,
fiatal színészben egy ujjnyi sincs Antoniusbol. lepetest kellett, hogy az intendáns azonnal
Társalgási hangon nem lehet hősöket játszani. szerződtette. Kz a döntő siker, mely a magyar
Ide pathosz kell és szavalás. «Hős szemek, művészetnek nagy nyereséget s a hajós haja¬
mik csatarend és harczi zaj fölött lángolnak donnak a diadalok beláthatatlan hosszú lánerezet öltött Mars gyanánt*, és «hős kebel, czolatát jelentette, annyival számottevőbb suli.
mely nagy csaták küzdelmi közt feszíti pán- mert a kin Markovics Ilka azon a/, esten, mint
czéla kapcsát» : megkövetelik a kothurnust. l'raszkovia Meyerbeer A,s:./(/,- cxill<i</<i-\»i\i,
Az. a kinek királyok a futárjai: a kinek "el¬ hírneve tetőpontján állott llollosv Kornélia
gurult kispénz gyanánt hulltak zsebéből a szi¬ oldalán jelent meg. a kinek ragyogó művészi
getek és országok" s a kinek «szava dörgő erényei mellett pedig bárki is könnyen árnyékvihar ha meg akarta rázni a világot* : az nem lián maradhatott.
beszélhet úgy, mint egyszerű nyárspolgár, mert
Természetes, hogy eleinte a színpadi gya¬
különben üres henczegés lesz minden szava. korlat szerzése végett is kisebb jelentőségű
S valóban ezt a hatást tette Somlai Anto- szerepekre volt utalva, másrészt eleven, könyniusa. A fenséges nagyságból egy szemenívi nyed, kedélyes lénye az akkor kezdődött ope¬
sem volt benne. Panaszait elmondhatta volna rett-kultuszunk is kapóra jött. s ax ifjú cm
az U, a kit egyszerűen hasgön-sök bántanak. kesnö kénytelen volt OH'cnhach egyfelvonásos
Hogy a közönség ennek daczára mégis el¬ daljátékait vinni diadalra, süt a nag\olih ope
fogadta az előadást, az kizárólag Márkus raklian is a kÍHebb szerepek szolgáltak lép¬
Emília érdeme. Az ő alakítása minden dicsé¬ csőül a nagyokhox : . 1 ; nh'tijiit'ó-\\nk csak l.i
reten felül álló. Egy tökéletes Kleopátrát adott. sája után lett Amina, l.ullii Jíott/;/i cxíms.
Megvolt játékában minden s minden tökéle¬ pehcz i-sak Mirxa ábrázolása után jutott, l-'tiiixt
tesen, a mit ez a szertp megkíván. Királyi Margitját előbb Siebcl árán kellett megváltania.
fenség és méltóság, a női kaczérságnak min¬ .1 liiiijniHilInl; királynéját is a/ nprod sz.crep
den fogása, a csábító szirénnek ellenállhatlan előzte meg. De ex ax átmenet nem sokáig tar¬
ereje, az elhagyott szerető őrjöngésig menő tott: négy év alatt Markovié* Ilka olyan el¬
ismert elsőrangú éneklett. hogy a bécsi udvari
JHHH9HH
opera is bírál vett'
hívta vendégjátékra. Kel js
lépett ott a jeles prima¬
donna lse,:1, májusliíui mint
Mir/íi <a l.nll'i Hniil.li-liitni.
Valói* Margit királ-, n<
l
hvgonotldk-btu), (iiida (a
/,V/'//c//o-bani, jnlinslmn p<
dig a legkényesebb magas
yikében. mint ax
éj királynéja (a Vardzgfuvoldban), s diett a
magyar névnek.
üt a/, a végs. mely váratlann
/akította műj pályafutásának - tiz
• ajíyopó
\87'.'>
7l--iki évad telén ismét oda
bitták
l'n üli líikárdda). a kellemes
lírai tenorral, a kivel akkor
tiz éve élt boldog házasság¬
ban; mind a kftu-n erősen
meghűlve érkeztek a császár¬
városba: a művésznőt férje
valósággal kényszerítette,
hogy mégis fellépjen, s ez
a megerőltetés tönkretette a
ritka szép és magas, csengő,
édes szoprán hangot Még
csak egyszer bírta itthon el¬
énekelni A féket? dominó An¬
géláját: ez volt hattyúdala..
HARKOVICS ILKA.

Hanusz István, a most elhúnyt kiválló természettudományi író, a kecskeméti főreáliskola igazgatója

Fantó fölvétele.
Vddig HXOllllilll. e;'> e\tl/.,-de|| át. Nők felcjtlietetlel) élvezetet szerzett a ma-:\:ir főváros
közönségen, k. mely mindeii föllépt. kor min
dig zsúfolásig megtöltötte a \em/,eti Színház

a esőt erét
Mindebbe/. nellli-sak tökéletes enckllldás i 's
n
előadásbeli stíl, Imiiéin drámai elet is kellett :
s n megjelenésével ,-s liangjávul már niinden
kit meghódított miivésznő épen ats/.ellenn'ilt.
nieggyó'xö játékával bizonyította he igaz telu l
ségét. Koloraturénekesnó k-t. -ív M-m rxifni bá¬
bot, hanem elő. ,TXO. indulatánál fogva •
lekvö nőt áhrá/olt a sxínpaddn. mindi;odavaló vérmérséklet vagy faji éfl <;'veni tnbijdonok megjátnácával. Nem érte be a Vi l<
^ZÜletett tehetséggel, lilllieill dol;;o/otl, latiul
Hiányozott, helemclv<dt alakjaiba, hogy iga*
jellemet

tükrözzön.

Kzérl

lielll

felejtette

öt

el

az opera régi közönsége. c/.ért emlékezik róla
rajongással ma is.

MISS RANDOLPH UTAZÁSA.
HEGÉN V.

(Folytetái.)

IrtaC.N.ésA.M.Williamson.
\ is-/afojtliatatlan kai-zajba készültem ki¬
törni, d.
i re úg\ éreztem, hogy ennek
fele sem tréfa. Képtelen \ oltani tovább lesben
maradni é* hallgatózni. vagy kíméletből ellopózkodni és a leányt magára hagyni, mert
wtt<)ii es/n-. hogy mindjárt (.Írásra fog
fakadni. Kiléptem tehát arra a térre, me]\
lámpás megvilágítóit. Ól a hamut kiráztam a
pipából.
• Kjnye. HroxMi, ön ax'.' h/.olt reszkető han¬
gon. - Nem akartam. bog\ valaki i t t meg• m is H kocsi miatt sírtam, hanem
t . . . Istenem, mindenfélei-rt. Valahol ta¬
láltam ezt a fej
. . hiába, nem tehet¬
tem mái-kép. Most azonban sajnálom tettemet.
\'em volt nemes cseb-kedet ezt ax élettelen tár¬
gyat ötni-verni, ha bestia is. Pedig megérdemli,
hogy agyonverjem. Teljesen ezé1!talán próbál¬
kozás ilyen haszontalan járóművel haladni.
llgy-e bár'.'n

Minthogy az a bizonyos terv motoszkált fe¬
jemben, elég komoran feleltem, hogy k<
sikerrel kecsegtethetem.
• Kevés sikerről beszél! Mondja, hogy lehe¬
tetlenség! kiáltott fel.
A végsőig remény¬
kedtem, de rnost tisztában vagyoL Nem aka¬
rom apuskámat arra kérni, hogy nekem más
kocsit vegyen; ez nevetséges volna, így hát
nem marad más bátra, mint vonaton utazni
mindenfelé, ha csak . . . hallotta ön, milyen
szíves készséggel ajánlotta fel kocsiját Mongieur Talleyrand.»
A lámpafénynél kissé rejtélyesnek kezdtem
találni arczkifejezését de nem akartam binní
saját szemeimnek e pillanatban.
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«Igen, miss, hallottam, - feleltem érde¬
sen — és igen természetes, hogy én, ha ezt az
ajánlatot nagynénjével együtt szívesen fogadja,
sürgönyzök Mr. Barrownak — ő az a gentle¬
man, a kivel ma megnéztük a chálenu-t — és
tudatom vele, hogy szabad vagyok, elszegődhe¬
tem ő és leánya mellé.»
Miss Eandolph villámgyorsan felém fordult.
«Hát ez jár az eszében? Jól van, teljes joggal
gondolhatja ön, hogy szabad, - teljesen sza¬
bad. Nincsen szerződéses kötelezettsége. Indul¬
jon, menjen már holnap -vagy akár ma éjjel,
ha úgy óhajtja. Engem csak hagyjon itt a kocsi¬
val. Visszatérhetek én Parisba, vagy --- vagy
akárhová."
l (i De én úgy képzeltem, hogy ön a franczia
gentlemannel készül utazni», — mondám.
e Eszemágában sincs vele tartani i>, —jelenté
ki ő fagyosan.
«Ön azt mondta . . . »
"Azt, hogy meghívást kaptam tőle. Sohasem
mondtam, hogy szándékom vele utazni; ezt én
nem mondhattam. Gyűlölném az ily utazást.
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Erre mindketten nevettünk. És attól tartok
nem kerülhette el a miss figyelmét, hogy ki8gé
ingatag talajra léptünk, mely besüpped a lady
és mécanicien-jének terhe alatt; mert hirtelen
megfordult és elszaladt.
Még nem volt tiz óra és nem tartottam okos
dolognak ilyenkor már a rendelkezésemre bo¬
csátott szalmára leheveredni. Amboise alig tiz
mértföldnyire volt tőlünk. Kinyitottam szép
csendesen a nagy kaput, kimentem a fehér országútra és gyors léptekkel haladtam a város
felé. A terv, melyet kieszeltem, világítótorony¬
ként jelölte ki utam irányát.
Megmondom, mit gondoltam, mit akarok és
mit kell tennem a jelen pillanatban.
Én most Amboiseban vagyok. A mint a vá¬
rosba érkeztem, fellármáztam a portást, de Almondot hajnalhasadtáig hagyom az igazak
álmát aludni. Aztán majd felköltöm, rendbe
hozatom vele a Napier-kocsimat, - - h a ugyan
meg nem tette már lefekvés előtt, - kifizetem
a bérét, külön borravalót nyomok bizonyára
vissza nem húzódó markába, hazaküldöm őt
Angliába. Mindezek után visszacsörtetek a ma¬
gam jó kocsiján az alvó parasztházba.
Miss Eandolph-fal el fogom hitetni, hogy
Bloisban tegnap vett hír szerint gazdám kény¬
telen visszasietni Angliába, kocsiját azonban
itt hagyja és nagyon szívesen adná bérbe el¬
Gebrüder Haeckel fölvétele.
fogadható feltételek mellett és ha tudná, hogy
AZ UNTER DEN LINDENEN.
jóravaló, megbízható ember fogja gondozni,
teszem én. Bizonyos, hogy a magam részére is
tisztességes
fizetést kell kikötnöm, mondjuk
Semmi mulatságot nem találnék benne. Nekem
egy
louisd'ort
naponta, mert különben gyanúba
az én kocsim kell, másé egyáltalában nem . . .
De önnek ez egészen közönyös. Menjen csak a keveredem.
A miss kétségtelenül kapni fog az alkalmon,
kedves Barrowékhoz.x
mint
a vizbefúló a szalmaszálba kapaszkodik.
«Bocsánatot miss, semmi kedvem a tisztelt
A jó ötletért szeretném megveregetni saját válV
Barrowékhoz csatlakozni.»
Iámat. Új életet reménylek kezdeni a Napierrel.
«De azt mondta ön . . . »
Világosodni kezd az ablak. Be kell hívnom
«Ha épenséggel szabadulni óhajt tőlem . . . »
«Én szabadulni óhajtok öntől? Nem szoktam Almondot. Mikép sikerül a terv kivitele, azt
így megtagadni — vállalt kötelezettségeimet.!) legközelebbi levelemben fogom megírni. Tehát
uu revoir!
«E szerint maradhatok ön mellett, miss ? Módfelett izgatott barátod,
Jack Winston.
kérdeztem esdeklő, szelíd hangon. — Igyekezni
fogok a kocsit valami módon rendbehozni.»
«0h, ir/azún hiszi, hogy van erre némi re¬
Molly Randolph levele atyjához.
ménység?" Összekulcsolta kezét és úgy nézett
Atubúise, deczember valamely napján.
rám, mint egy oraculumra. Igen hosszúk a
Kedves
öreg
Bárányom!
szempillái. Szeretném tudni, miért oly bájoló
ez a sajátság ő rajta és oly utálatos, ha bizo¬
Tudod-e, hogy egy chamaeleon atyja vagy?
nyos franczia úrnál fordul elő.
A mindennapitól nagyon elütő, furcsa kombi"Gondoltam valamit, miss, - - szóltam, — náczió! De mint Mary néni mondja, ő rájött
még jó fordulatot vehet minden.»
arra, hogy én az vagyak, tudniillik chamaeleon.
«Brown, — felelt a miss, — ön az én jó an¬ Kétségtelenül a kombinácziót is furcsának ta¬
gyalom, kit bőröltönybe bujtattak."
lálja. De hát én nem tehetek róla, ha ;változé-
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kony vagyok. Az ember kedélyhangulatát a kö¬
rülmények és a motorkocsik alakítják.
Bloisból hosszú levelet írtam neked és akkor
aligha gondolhattam — nem, igy nem szabad
indulnom. Azt hiszem, valami baj van az in¬
dító fogantyúnál, nem is említve a szelepe¬
ket — idegeimet.
Múlt éjjel hajótörést szenvedtünk valahol
Isten háta mögött, és nem akarván cserben¬
hagyni Mr. Micacobert, más néven az automo¬
bilt, elhatároztam, hogy a reggelt megvárom
egy útszéli parasztházban, tehát oly helyen, a
hol az ember — mint Mary néni mondta, mindennek ki lehet téve.
Természetesen semmi kényszerítő ok nem
volt arra, hogy utamat megszakítsam. Az a
franczia úr, a kiről utolsó levelemben is emlí¬
tést tettem, ajánlkozott, hogy podgyászunk egy
részével Amboiseba szállít bennünket; de nem
igen akaródzott a szívességet elfogadni és saj¬
náltam volna Brownt, ki emberfölötti munkát
végzett. Különben is : helyt maradni valóságos
kalandszámba ment. Monsieur Talleyrand is
maradt és egészen ízletes vacsorát ettünk a
nagy parasztkonyhában, a melynél azonban
még nagyobb volt az a szoba, hová engem
Mary nénivel szállásoltak, igen tisztességes egy
szoba, két komikus nagy ágygyal. Nem tudtam
aludni, mert lelkiismeretem furdalt, roszat tet¬
tem. Szégyenlem megmondani, hogy mit, de
ne izgasd magadat, csak a kocsinak lett baja.
Aztán sejtelmem se lehetett, mi módon fogunk
másnap megindulhatni, miután az automobil
ezúttal úgy intézte a dolgát, hogy jó hosszú
nyugalmat biztosítson magának.
•Több órán át hevertem nyitott szemekkel a
mély sötétségben és azon töprenkedtem, vájjon
Brownt képesíti-e majd valami felsőbb sugal¬
lat arra, hogy kellemetlen helyzetünkből ki¬
segítsen. Végre álomba merültem, de egyszerre
éreztem, hogy egy tapogatódzó kéz arczomat
keresi, és erre felébredtem. «Ihol van ni, gondoltam, - - most mindjárt meggyilkolnak
bennünket.» Épen készültem tele torokkal sikol¬
tozni, hogy Brown segítsen és megmentsen, a
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mikor észrevettem, hogy Mary néni keze érint.
Hangjáról is megismertem Mary nénit, ki izga¬
tott suttogással kérdezte: «Mi ez, mi ez?»
Hogy mi, azt csakhamar felfedeztem. Külö¬
nös zaj hallatszott; valószínűleg az riasztotta
fel Mary nénit, hogy öreg asszony létére mint
a gummilabda kiugrott az ágyból. Elfelejtet¬
tem megemlíteni, hogy a szoba egyik szögleté¬
ben a kalikó függöny egy különös alakú, ala¬
csony zöld ajtót takart, melyet kíváncsian vizs¬
gáltunk, próbáltunk is kinyitni, de kulcscsal

bezárva találtunk. Az ajtó mögül hallatszott a
furcsa hang, lábcsoszogás és dobogás, valami
mászkálás, zihálás zaja.
Én is megijedtem, de a dekórum nem_engedte,
hogy ezt Mary néni előtt eláruljam. Úgy kép¬
zeltem tehát, hogy a harczsorban állok, a tá¬
madást várva; jól elmémbe véstem, hogy a
hazának tartozom kötelességem teljesítésével,
talpra ugortam, találtam gyufát, meggyujtottam egyetlen szál gyertyánkat, melylyel együtt
én is bátorságra gyultam. Ennek a bátorság*
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iiak tüze oly élénken lobogott, hogy elég lélekjelenlétem lehetett a másik ajtónak a kulcsát
kihúzni, hogy a rejtelmes zöld ajtózár kinyitá¬
sát is megpróbáljam. A kulcs nem illett a
zárba, de az ajtó mindamellett kinyílt. És mit
gondolsz, mi volt az ajtó mögött? Hát egy
létraszerü lépcső, mely sötét űr felé vezetett.
De ez a sötét űr csak az istálló volt, tehát
koránsem találhattuk ott azt, a mit Mary néni
bizonyosra vett, hogy a ház gazdája és neje
szakszerűen a mi sírunk ásásával foglalkozik,
hanem láttunk két tehenet, egy lovat és két
vagy három példányt abból az együgyű és bámész tekintetű franczia tyúkfajból, mely útköz¬
ben folyvást a kocsink előtt lábatlankodik.
Határozott megkönnyebbülést éreztünk. Be¬
zártuk az ajtót és lefeküdtünk, hogy megint
aludjunk egyet. De rám nézve könnyebb volt
ezt mondani, mint tenni. Nyitott szemmel fe¬
küdtem, a sötétbe bámulva és sokféle dologra
gondoltam, mígnem úgy tetszett, hogy a korom¬
fekete sötétséget szürke félhomály váltotta fel,
olyan sápadt szín, a milyen Luké mama arczát
szokta borítani, a mikor maga is megijedt a
borzalmas rabszolgahistóriáktól, melyekkel en¬
gem mulattatott. Kivehettem a két ablak for¬
máját; úgy tetszett, mintha szürke kísértelek
lebegnének a sötétben : észrevettem, hogy nem¬
sokára nappalodni fog. De a mint a négyszög¬
letes ablaknyilásokat, melyek mind tisztábban
látszottak, nézegettem és meggyőződtem, hogy
a mi szemembe tűnik, az valóság és nem kópzelődés, hirtelen fény csillámlott fel. Néni a
hajnali világosság volt az, hanem valami élő
és váratlan. Nagyon ámultam, még egy kicsit
álmosnak is éreztem magamat. Felugrottam,
de még egész kábultan és bambán, és mezítláb
tipegtem a festett, hideg padlón, kegyetlenül
fázva.
Ablakunk az udvarra nyílt és ott, majdnem
szemben az ablakkal, melynél állottam, nagy
fényerejü sárga láng emelkedett fel, mint va¬
lami tüzes szökőkút, oly egyenesen és majd¬
nem oly magasra, mint egy jegenye. Sohase
láttam még oly különös dolgot és alig tudtam
elhinni, hogy nem álmodom, mígnem valami
belső szózat azt súgta: «Ni, hisz a te kocsid
lángol!»
Fél másodpercz alatt meggyőződtem, hogy
az a szózat igazat mond és én egyszerre igen
nyugodtan éreztem magamat. Hogy míkép
gyúlhatott ki a kocsi, csakúgy magától, az rej¬
tély volt előttem, ha csak fel nem tételeztem
róla, hogy «spontán éghetőségx volt benne,
mint annál a borzalmas, Dickens regénybeli
vén embernél, a ki teljesen elégett és csak zsí¬
ros, fekete szennynyomot hagyott. De nem volt
időm gondolkozni és mialatt némi öltönydara¬
bokat hánytam magamra, nagy sietséggel (soha
ilyen vázlatos toilettet! tisztán a körvonalak),
csak azon tűnődtem, hogy milyen baj volna,

ha a kocsi nem állna az udvaron, a hol nincs
fedél felette, és mi történnék, ha a csűrbe he¬
lyezték volna, mint a Monsieur Talleyrandét.
Azt is tudtam, hogy Brown a csűrben alszik, a
hol tehát, ha tűz támad, okvetlenül bennégett
volna, a minek gondolatára is úgy éreztem,
hogy el kell ájulnom.
De nem ájuldoztam. Kirohantam a szobából,
mihelyt annyira fel voltam öltözve, hogy leg¬
alább hosszú, prémbélésű motorkabátom födte
hálóköntösömet, és tele torokkal kiáltottam,
vagy inkább sikoltoztam: «Tűz van, tűz!» De
elfelejtettem, hogy francziául kell kiabálnom;
természetes tehát, hogy a parasztház lakosai
nem értették meg, mi törtónt, ha, csak nem
látják a tűzfényt, az ablakból. Még sötét volt
a mindenütt bezárt házban, de valamikép meg¬
találtam az utat a lépcsőkön le, ahhoz az ajtó¬
hoz, melyen át mindnyájan együtt léptünk be
az előbbi éjjel. Még nem mutatkozott senki
(ámbár hallani véltem Mary néni halálraijedt
hangját), a miből azt kellett következtetnem,
hogy a gazda nejével együtt valahol a mezőn
van már és dolgozik, mert azoknak a franczia
parasztoknak már hajnalhasadtakor, vagy még
korábban szokásuk felkelni.
Feltártam az ajtót és a tűzfény szinte vakí¬
totta szememet, mely az úton idáig a sötéthez
szokott. Ott állt a tűzoszlop oly fényesen és
egyenesen, és bámulatos magasan, de közepén
nyoma sem volt látható a kocsinak. A láng
sárga hátterén fekete árnyékkép gyanánt lát¬
szott egy magas alak, melyben Brownra ismer¬
tem. Mozdulatlanul állt, nyugodtan nézte a
lángot, még pedig tém/ler/ a zsebében tartói
kezét. Még kísérletet sem tett a tűz oltására,
úgy hogy szinte elnémultam bámulatomban,
hiszen minden más alkalommal oly leleményes
és szolgálatkész szokott lenni.
Én is egy perczig mozdulatlanul maradtam,
mert valóbari nagyon ineg voltam lepve. Mary
néni az egyik ablaknál, melyet egészen kitárt,
hisztérikusan jajgatott; Monsieur Talleyrand
pedig ép a hátam mögé került; úgy hiszem
most, mert akkor én ezt-nem vettem észre.
Hallottam a tűznek sajátságos zúgását és zajgását, mialatt egész gallonokban emésztette a
benzint, de én csak egy dologra ügyeltem, hogy
Brown zsebreteszi kezét, mialatt az én kocsi¬
mat a tűz pusztítja. Nem szerettem ezt a ko¬
csit, legalább előbb nem szerettem és az el¬
múlt éjjel épenséggel nem finoman bántam el
vele, de nem lettem volna képes tétlenül nézni,
a mint izzé-porrá ég és egy ujjamat sem moz¬
dítani.
«0h, Brown! — szóltam szinte lihegve és
oly^közel lépve hozzá, hogy arczomon éreztem
a tűz melegét, — oh, Brown, hogy tehet ilyet?
Mindenki azt fogja hinni, hogy ön örömmel
látja.»
«És örül is, — szólalt meg valaki francziánl
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hátam mögött.
Ö gyújtotta M az ön auto¬
mobilját, inadamoiselle; én szemtanúja vol¬
tam. • Sarkon fordultam és ott találtain Monsiour Talleynuul-t. ki a tiiztol megvilágítva
majthii-m színpadi </<;* luil>ill<i-\mi\ igen featöj
állásban tűnt elemin-, mint valami szindar:il,
alakja.
Brown is hátrafordult és ugyanahliaii a pjj.
lanatlmn a láng, mivel az utolsó csepp benzin
is elégett, egys/erre lelohadt és különös hatású
csend támadt, felváltsa a tűz pattogását, orkáns/ei-ii zúgását. A kocsinak minden t'aalkatrésxc,
a fedél, az égés/ felső re>/. a iá hol való kere¬
kekkel egyetemhen eltűnt, a tű?, elnyelte, el¬
emes/tette. S/épen fénye/ett. méltóságteljes
kocsimból nem maradt meg más, mint néhány
meggörbült, veres i/./o vasdarab. A kora rege
szürke fényében olyanok lehettünk, mint "a
boszorkányok valamely titokzatos és szentséi'törö aátántiszteletükön. A tűz kialvása mind¬
hármunkra furcsa hatással volt. Mikor Mon¬
sieur Tallevrand Brown szemébe mondta a
vádat, egyúttal felemelte fejét és szemei a rajok
eső tüzfényben iz/o parázsként vereslettek. De
a tűz lehunytával a szem villogó fénye is ki¬
aludt és arczát kellemetlen hamnszinü szürke¬
ség borította. Ugyanabban a pillanatban én
Brown felé fordultam és ekkor az ő szemében
villant fel a tűzféuy, de úgy látszott, mintlm
azt a belsejét dúló láng sugár/aná kifelé.
Xem tudom, említettem-e már teneked, hogv
Brown igen csinosfiú:talán nincs is kellő
összhangban elegáns külseje azzal, hogy egy¬
szerű chauffi'ur. Areza nevének (Brown = barna)
megfelelőn, barna szinü; a szeme is barna és
kifejezésteljes, szinte megszólal. Lehetetlenscj,ezeket a dolgokat észre nem venni, noha ő
csak i-hnuffeur. Ha nem ez volna a foglalko¬
zása, bizonyára mindenki gentlemannek nézné.
Igazán kár, hogy vannak dolgok, melyek más¬
kép is lehetnének. De sebaj !
Brown lenéző pillantással mérte Talleyrand
urat és így szólt: «0n hazudik!» Szent Isten!
Azt hittem, hogy mindjárt emberhalál lesz.
Monsieur Talleyrand a szó szoros értelmé¬
ben ugrott egyet.
"Gazember, disznó, canaille,
dadogta,
egész testében reszketve. — Engem sérteni me¬
részkedik egy angol kocsis, egy közönséges
eHauffew, kit úriember párbajra ki sem híhat.
egy gyujtogató . . . »
De itt közbedörgött Brown szava : "Hallgas¬
son !», hogy egész testem megrezzent. És a
legtréfásabb az volt, hogy Brown látszott úri¬
embernek, Talleyrand pedig kocsisnak, — igen.
egészen piczi, közönséges kocsisnak, noha való¬
sággal szép ember és olyan hosszú a szempil¬
lája, hogy érdemes volna megmérni. Az ijesztő
«Hallgasson!» mint az orkán elfújta a szót
torkából és mialatt ő kínosan vett lélegzetet.
Brown második lövése következett, mely azon¬
ban már engem vett czélba.
«Hiszi ön azt, a mit ez a gyávaficzkóál¬
lít?)! — ezt a kérdést vágta felém, felesleges¬
nek tartva csak egy szépítgető miss hozzáadá¬
sával is szelídíteni a tónust. Izgatottságomban
szótlanul, lihegve álltam a két ember között
és hallgatásomat Brown talán igenlésnek vette.
noha ez a felfogás ugyan elavult, főleg lm
leányokra vonatkozik. Termete kiegyenesedett,
úgy hogy három-négy hüvelykkel nőni lát¬
szott és areza szögletesebb, szigorúbb kifeje¬
zést öltött.
"Semmikép sem lehetett eszemben! az ön
kocsiját elégetni, — így szólt (és mindfen szava
merev és fagyos volt, mint a jégtuskó). *()t
a mikor ezt tehettem volna, Amboise'baii jár¬
tam, hogy önnek kocsit béreljek és egész bol¬
dog voltam, hogy sikerült régi gazdámnak
Xapierjét biztosítani erre a czélra. Minthogy
ilyen járatomban az egész éjszaka eltelt, lg*'
zán időm sem lehetett a gaztett elkövetésére,
de hisz okom sem volt rá és nem is vagyok
az az ember, ki ilyesmire képes volna. Bemé¬
lem, ezt ön is átlátja. De íme — és a nyitott
kapun át a kívül elhúzódó országútra muta¬
tott,
itt az én gazdám kocsija és a motor
még elég meleg, hogy bizonyítékul szol¬
gáljon . . . »
«Nem kell nekem bizonyíték, - - mondtam
lelkendezve. - Jól tudom, igen természetes,
hogy ön nem gyújtotta fel kocsimat.»
; Folytatása következik.)
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A HÉTRŐL.
Sturm Albert a «Budapesti Tudósítói) czímű könyomatos lap volt szerkesztője, a kinek a koporsó¬
ját a héten nemcsak hirlapíró társainak, hanem a
magyar közélet vezető embereinek is őszinte rész¬
véte kisérte a temetőbe, a tollnak is kitűnő mun¬
kása volt. Értékes tehetség, a melyet gazdag tudás
táplált, meleg lélek hevített, biztos, kiművelt izlés
fegyelmezett és igen kellemes humor zománczozott.
Ezek írói munkásságának voltak erényei, de Sturm
Alberttől, mint a politikai informácziók közvetítő¬
jétől az ő súlyos és roppant kényes hivatása más
ritka emberi virtusokat is követelt. A tapintatosság
maga is művészet és neki művésznek kellett lennie
a tapintatosságban, olyaii férfiak bizalmának meg¬
nyerésére és önzetlen megtartására lévén kötelezve,
a kiknek maguknak is köteles tudományuk a bizal¬
mukra legméltóbb ember megtalálása. Egy igen zár¬
kózott és igen érdekes lelkű nagy úrnak a mondása
ötlik az emlékezetembe, a ki így szólt:
— Én már ott tartok, hogy csak egyvalakit tűrök
állandóan magam mellett. Ez az óra. Hű, megbizható és tapintatos barát. Akkor is virraszt, mikor
én alszom és méri nekem az idő telesét. Az üres
perczek némaságát megtölti a ketyegése nyugodt,
kellemes hangjával; de egyszeriben nem hallom,
ha a lelkemnek, elmémnek más érdekesebb foglal¬
kozása akad. Ha pedig az óra olyan, hogy muzsi¬
kálni vagy tréfálni is tud — ha fölhúzzák — akkor
nemcsak kellemes és hűséges barát, hanem szóra¬
koztató is.
A Sturm Albert emberi egyéniségében sok olyan
volt, a mire ez a meghatározás szépen ráillett. Éber,
pontos, sőt agilis újságíró, de e mellett halk, sze¬
rény, tapintatos, a ki a bizalomért soha se hálátlankodott bizalmaskodással. A mellett elmés ember
is volt, tehát ez az óra muzsikálni is tudott, ha föl¬
húzták. Most összeroskadt a gépezete, az óra örökre
megállt. Nem mutatja többé, hogy hányat ütött a
politikában. Életének munkája halála után is tar¬
tós helyet biztosít neki az emlékezésben.

*Hurkolás>. A magyar nyelv szókincsének ez a
legújabb gazdagodása budapesti termék. Egyelőre
egy háziuri műveletet jelent. Műveletet írunk, de
•tizeimet is joggal írhatnánk. A burkolás ugyanis
azt jelenti, hogy a háziúr a kölcsönös fölmondásra
megszabott idő utolsó napján hozza a lakó szíves
tudomására, hogy a jövő negyedre a lakás árát föl¬
emelte. Vagyis akkor, mikor a kiadó lakások leg¬
nagyobb részét már elkapkodták és a «meghurkolt»
"bérlőnek szinte lehetetlenség mást cselekednie, mint
engedelmesen meghajolni a sarcz-vető parancs előtt.
A burkolás tehát nem más, mint a kényszerhely¬
zet mesterséges fokozása a kihasználás föltétlen
sikerének biztosítására. Ezért írtuk, hogy «egye-
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]őre» háziúri művelet, mert kétségtelen, hogy e
nagyváros mai erkölcse e fogalom körét más kínál¬
kozó területekre is kiterjeszti, sőt kiterjesztette már
eddig is, még mielőtt e műveletnek ez a legújabb
neve megszületett. Most házbérnegyed havában, a
háziurak burkolása aktuális. Ezek az időszakok
Budapesten már esztendők óta mozgalmasak, de
most — sajátosképen épen akkor, mikor a készülő
adóreform a háziurak terhein akar könnyíteni valósággal olyan jelenségeket látunk, a melyek a
régi római kenyér-lázadások leírásait juttatják az
eszünkbe. A végletekig megnyomorgatott lakók el¬
keseredése lázongásban lángol ki, egy-két hatalmas
bérkaszárnyát megostromoltak azok, a kik benne lak¬
nak és majdnem szétszedték a tetőt a tulajdon fejük
fölül. Ez az eset különösen jellemző arra a leiekre,
a mely a mostani állapotokat előidézte. Bizonyára
véres igazságtalanság lenne az uzsora és a kiszipo
lyozás vádját az összes budapesti háztulajdonosokra
ráteríteni. De bizonyos az is, hogy ha a mai viszo¬
ny ok között jön egy oházbér-vállalkozó'), mint ebben
az esetben is történt, és még nagyobb jövedelmet
kinál a tulajdonosnak, mint a mennyit neki a lakók
közvetetlenül szolgáltatnak: ez már magában is
hurkolás. Az ilyen ügylet a vállalkozó részéről el¬
szántság arra, hogy nyúz még onnan is, a hol a
tulajdonos már nem látott semmi lenyúzhatót, a
tulajdonos részéről pedig rászaltadilús erre a művé¬
szetre.
«
Az uniformis Bizonyára eddig is fordultak elő
csöndes és kevésbbé csöndes csatározások a nők

körében az uniformis miatt, de ezekben a viharok¬
ban az uniformist mindig férfiak viselték. Egy uni¬
formis háború, a melyben a férfiaknak, legalább köz¬
vetetlenül, semmi szerepük sincs : ez a legmoder¬
nebb világ produktuma. A háborút az angol femiuisták produkálták. Ők követelik az uniformist —
a mi nem meg'epő — de a mások számára követe¬
lik, a mi már igenis reform. Az angol feministák, a
kik tudvalevőleg az egész világon a legharcziasabbak, a női munka legmodernebb és talán legnépe¬
sebb hadserege: a gépíró kisasszonyok számára,
illetve rttcn*re követeli az egyenruhát, azzal a megokolással, hogy ezek a kisasszonyok most túlságos
csinosan öltözködnek, a mi. szerintük, árt a női
munka komolyságának. Elképzelhető tehát, hogy
az uniformis, a melyet e puritán apostolok a gépíró
kisasszonyoknak szántak, nem lehet valami nagyon
díszes, gazdag és csábító : hanem épen ellenkezőleg
olyan dísztelen, divatlan és esetlen, a milyet csi¬
nos, szép leányok számára csak olyan nők tudnak
megkomponálni, a kiket a természet maga fölmen¬
tett az önön szépségük hatása ellen való védekezés
szükségességé tó'L Hogy a szépség árt-e a női munka
komolyságának, zavarja-e, megnehezíti-e, ez olyan
kérdés, a melyre maguk ezek a hölgyek illetékesek
válaszolni. Ezek pedig nem panaszkodnak, sőt igen
energikusan tiltakoznak a munkájuk komolyságá¬
riak és zavartalanságának ilyetén megvédelmezése
ellen. Egyáltalában nem hajlandók felölteni azt az
uniformist, a melyet londoni feminista protektoraik
a számukra fogalmaztak. A miből az a tanulság
derül ki, hogy a szépség hiánya nem köteles és-múl¬
hatatlan föltétele a női munka komolyságának. Ez
egy olyan adománya a természetnek, a melyet a
dolgozó nők is igen szívesen nélkülöznek.
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A l/nii/Kilíiz. Lehetetlen meghatottság nélkül és
elgondolkozás nélkül olvasni a Holistri Emma tra¬
gédiáját. Ez a nagyon tehetséges és nagyon szép
fiatal londoni színésznő a héten meghalt egy olyan
betegségben, a melynek a megismerése csak a dicső¬
ség munkásainak osztályrésze és a melyről több
vidám történetet tudunk, mint szomorút. Ez a be¬
tegség, népszerű nevén : a Ifimpuláz. A szívnek az
a rettenetes szorongása és vergődése, a mely a sze¬
mélyes nyilvánosságban működő embereket elfogja,
mikor először vagy valahányszor uruk és birájuk.
a közönség elé kell lépniük, hogy kegyét és tetszé¬
sét, elismerését és tapsait meghódítsák. Hosszú meg¬
figyelések eredménye a bizonyság rá, hogy a dicső¬
ségnek és sikernek ezt az elképzelhetetlenül keser¬
ves árát leginkább és legerősebben azoknak kell
megfizetniük, a kik a sikert és dicsőséget a legigazabban megérdemlik. Ez még természetesen nem
jelenti azt. hogy a kinek elszorul a torka és a megpattanásig ver a szíve, ha a közönség elé kell lépnie,
az okvetetlenül tehetség és nem jelenti azt sem,
hogy a kit nem gyötör lámpaláz, ne lehetne igazi
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sőt nagy művészi talentum. Vannak szerencsés te¬
hetségek, a kiknek a gondviselés, a mellett, hogy
megáldotta őket kivételes adományokkal, ezt a vér¬
tanaságig fájdalmas adót is elengedte : de ezek ki¬
vételek a kivételesek között. A legtöbb igazi mű¬
vésze a deszkáknak kisebb-nagyobb mértékben ál¬
landó áldozata annak a gyötrelemnek, a mely a
szegény szép fiatal angol színésznő szivét halálra
markolta. Színészek és színésznők, a kik évtizedek
óta vannak a színpadon, a sikerek és diadalok
hosszú sorában tették ünnepeltté nevüket és művé¬
szetüket, szinte estéről-estére el kell, hogy szenved¬
jék ezt a lázas gyötrelmet, szivüknek ezt a folyton
megújuló szorongását és remegését. Se idő, se ta¬
pasztalás nem veszi le róluk ezt a sajátos szenve¬
dést És mégis megmaradnak a hivatásuk mellett.
Egyszerűen azért, mert érzik, ki tudatosan, ki ösztönszerűleg, hogy ez a szenvedés is hozzátartozik u
hivatottságuk igazságához, a szivük benne és általa
is részese lesz a munkájuknak.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Mikszáth Kálmán, lapunk kitűnő főmunkatársa
most már teljesen felépült betegségéből. Annál
nagyobb örömmel jelentjük ezt olvasóinknak, mert
a kitűnő író jövő számunkban már folytatni fogja
betegsége miatt félbeszakadt A fekete város czímfí
regényét.
Magyar népművészet. Jó ideje beszélnek már
nálunk arról, hogy a magyar művészet többi ágai¬
nak is abból a forrásból kellene megújulni, a mely
egykor, a múlt század negyenes éveiben megter¬
mékenyítette és a \irágzás tetőpontjára juttatta a
költészetet: a népieshez. A hogy akkor a népköl¬
tészeti gyűjtések közlése nyomán azonnal megtelt
költészetünk nemzeti tartalommal, úgy kellene
főleg az építészetnek, az iparművészetnek és a zené¬
nek is magába olvasztani a meglevő népies emlé¬
kek tanulságait. Ehhez azonban alapföltételül a
rendszeres gyűjtés szükséges s ez a feladat a mi
nemzedékünk kötelessége, mert ma még aránylag
elég gazdagon megvan a nép körében az anyag s a
tradiczió még él és alkot, de maholnap ki tudja
nem pusztul-e el épen az, a mi jellemző s a tovább
fejlesztés legéletképesebb csiráit leginkább magában
rejtő anyag. Ebben a tekintetben máris nagy
mulasztásokat követtünk el; a mint hogy a köz¬
élet minden terén a nép s a népélet elhanyagolá. sának súlyos bűne terheli az utolsó emberöltő
nemzedékét. A népművészet emlékeinek gyűjtése
i'-s feldolgoaésa nagyobb erővel indult ugyan meg
már a kilenczvenes években, főkép az ethnographusok és az iparművészek szép eredményekre is jutot¬
tak, de törekvéseiknek megvolt az a hiánya, hogy kü¬
lönleges szempontokból, tehát nem az egész, népmű¬
vészet egyetemének szempontjából dolgoztak, a mi

az egyes adalékok elszórtságát eredményezte s mun¬
kálkodásuk eredménye jóformán teljesen csak a
szakemberek s a dolog iránt közelebbről érdeklődök
körében vált ismeretessé. A mi egyes kiállításokon
a nagyközönség szeme elé került, az sohasem
mutatta az egészet, csak réseket nyitott egyes rész¬
letek megismertetésével, a melyeken át többékevésbbé hézagos bepillantást nyerhettünk abba a
művészi szellembe, a mely népünkben ezredév óta
sohasem enyészett el. A fontos dolog pedig az
volna, hogy mint annak idején Kriza, Erdélyi,
Gyulai és Arany László, népköltési gyűjteményeik¬
kel nem a szakemberekhez, hanem az egész nagy
olvasóközönséghez szóltak s ezzel hathatósan támo¬
gatták nagy költőinket az eredeti népies elemeknek
a költészetbe való beolvasztásában, - - ép úgy
népies művészetünk emlékeinek ismeretét, és pedig
nem egyes elszórt közlésekkel, hanem rendszeresen,
lehetőleg teljes képet nyújtva, szintén a művelt
közönség lehető legszélesebb rétegeiben kell ter¬
jeszteni, hogy ha talán mégis elkövetkeznének azok
a nagy művészek, a kik a maguk művészetében
elvégzik azt, a mit Petőfi és Arany végeztek a köl¬
tészetben, kész és együttérző támasztékot találja¬
nak a közízlésben s ne kelljen tehetségük java
részét a megértésre való küzdelemben elfecsérelniök. Mint erre való munka s a magyar népművé¬
szet dokumentumainak első az egész magyar népre
s minden képzőművészeti megnyilatkozására kiter¬
jedő gyűjteménye tagadhatatlanul alapvető jelentő¬
ségű az a négy kötetre tervezett gyűjtemény,
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melyet Malonyay Dezső állított össze s melyből
most jelent meg a második hatalmas kötet. Ez a
.kötet a Székelyföld anyagát dolgozza fel. líz talán
népművészeti szempontból legismertebb része ha
zánknak, de ha csak elkezdünk is lapozni Malonyay
könyvében, mindjárt meglátjuk, mily hézagosan és
tökéletlenül ismertük. Pedig milyen gazdagsága
van itt a meguk naiv egyszerűségében is művészi
beosü s a továbbfejlesztésnek nem is képzelt lehe
tőségeit nyújtó adalékoknak! Hímzések, egyéb
kézimunkák s ruhadíszek, építkezés, fa-faragások
stb. akkora mennyiségben s olyan linóm érzékű
megválogatottságban kerülnek szemünk elé, hogy
alig veszszük észre, a felületes nézegetésből élénk
érdeklődés lesz, a mely mind behatóbb tanulmá
nyozásra ingerel. S ez ennek a munkának nem
csekély érdeme : szinte szuggerálj a az embernek az
érdeklődést. Ezzel érheti el legfőbb ezélját, a nép
művészet iránti szeretet felköltését. A kép-anyag,
a melyet Malonyay nagy fáradsággal gyűjtött össze.
a munka törzse, ebben nagy segítségére voltak az
ügy iránt lelkesedő művészek, Kőrösföi (Krieschl
Aladár. I'ndi Mariska, Groó István, Medgyatzvy
István, a kik linóm kivitelű tollrajzokkal, tus-fest
ményekkel és szines vízfestményekkel járultak hozzá
a munkának nemcsak díszéhez, hanem tárgyi gaz
dagságához is. A szövegben, melyet mások adalé
kainak felhasználásával írt meg Malonyay, nem
száraz magyarázatokat ad, nem is tulajdonképeni
tudományos meghatározásokat, hanem irodalmi
formában tárgyalja az anyagot, megismertet a
vidékkel s népével, melynek körében a gyűjtést
folytatta, aztán gyűjtése módjának leírásával, egyes
tipikus alakok szemeink elé állításával eleveníti
meg adatait. A szöveg neki arra való, hogy levegőt
adjon a képekben közölt tárgyi adalékoknak. Ezért
az olvasót mindig érdekli, a mit ír. A tudományos
szempont hangoztatói talán máskép szeretnék, de a
munka czélja így van jobban elérve. Kiállítása dol
gában is a könyv a legszebb magyar könyvek egyike,
sok százra rugó szövegképe s külön mellékletei
között alig van, a mely ellen komolyabb kifogást
lehetne tenni.
Nálunk. A kik elég szeretettel figyelik a mai
magyar verset arra, hogy észrevegyék azokat is, a
kik elvonult csöndben, zaj nélkül, a feltűnés diva
tos eszközeitől tartózkodva dolgoznak, azoknak
már jó idő óta telik örömük Nü verseiben. E mö
gött a rejtőzködő álnév mögött egy erős, minden
hullámzásában és vívódásában is harmonikus női lé
lek bujkál, a melyben kétségkívül forró költői tüzek
lobognak, ha nincsenek is megadva neki a költői kife
jezés akkora gazdagságú eszközei, hogy mindent tel
jes értékében tudjon érvényre juttatni, a mi benne
van. Erős, meleg családi érzés, a legidősebb testvér
kemény kötelességtudása, melylyel árván maradt
testvérkéit fölneveli s egy fojtott, ábrándokba
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halkuló szerelem, a mely hasztalan ostromolja a
kötelesség erős bástyájú várait. E két elem adja
meg Nil újabb verseinek tartalmát, ezeknek harcza
vonja be nagyobb részüket melancholikus, borongó
színnel, de kedvessé, rokonszenvessé is teszi őket.
Ez a melancholia csak olyankor szakad föl, ha a
szerelmi vívódás egy pillanatra elhallgat s a költőnő teljesen átadja magát családi érzésének. Ilyen¬
kor olyan meleg, idillikus képeket rajzol, a milye¬
nek vajmi ritkák mai össze-visszatépett hangulatú,
diszharmóniákba vesző lelkű költészetünkben. A sze¬
relem és a kötelesség belső harczát egyszer-másszor
megpróbálja lekötni azzal, hogy versbe foglalja, de erre gyönge a hangja s rhetorikába fül. Sokkal
inkább úrrá lesz szerelmén, ha ábrándokba szövi
halk szavú vallomásait, visszafojtott könnyei, fáj¬
dalmas lemondásai igazakul, emberiekül hatnak.
Az a lelki dispoziczió, a melyben él, természetétől
magában rejti, kivált nőre nézve, az érzelgés vesze¬
delmét, de Nil — ezt örömmel jegyezzük fel — ezt
majd mindig ki tudja kerülni. Ez nemcsak Ízlésének
válik becsületére, hanem őszinteségének is beszédes
szószólója. S mindez talán ad némi egyenértéket
azért, hogy formái se nem elég eredetiek, se nem
elég gazdagok, hogy a finoman érzett érzés néha
elnagyolódik, néha ellajml kezében. Ezért mindig
szebb az, a mi versei möcjöll van. mint a mi ben¬
nük van s a könyvet elolvasása után azzal a be¬
nyomással teszszük le, hogy szerzője jóval különb
költő, mint a mekkorát versei elárulnak,
Magyar ekével. Hangay Sándor tavaly meg¬
jelent verses könyvéről, bár jól láttuk hibáit és
kiforratlanságait, bizonyos várakozással irtunk,
mert bizonyos tehetséget láttunk benne, a mely¬
ből kedvező fejlődés mellett lehet még valami.
Ép ezért érthető érdeklődéssel lapozgattuk új köny¬
vét, melynek a Magyar ekével czímet adta, de
aztán a kielégítetlenség érzésével tettük le. Első
sorban az tűnt fel, hogy a fiatal szerző, a kinek
irigylésreméltóan virágzó fiatalságát tanúsítja a
kötet élén álló arczkép is, nem tud a maga lábára
kerülni, folyton ide-oda libeg a különböző hatások
közt, mint az elromlott delej tű, a mely egyszer
kihozva egyensúlyi helyzetéből, sehogy se tud a
neki való irányba visszakerülni. Megtaláljuk benne
egész bokrát azoknak n szólamoknak, a melyeket
egy nagy tehetségű költő nyomán hamarosan
klisévé merevített az utánzók hada. «Csillogó vil¬
logó keleti ekével — a magyar ugarra berobogok» így kezdődik mindjárt második verse s mi elkedvet¬
lenedve látjuk, hogy az a frázis úgy van kölcsönvéve, nem is szólva arról, hogy a ki mélyen akar szánntani, az tudja, hogy az ekével nem szokás robogni.
Tovább : «soha nem csókolt csókoknak vágya gyötri
a lelkem», «Kálvin ércz-lelkes, — aztán egész versek
("Hívnak nyugatra*, «A láp halottja", «Keleti
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bánat* stb.), a melyek mind csupa reminíszczenczia.
Kissé furcsa aztán, mikor egyik-másik versében
vágy egyik-másik versének egy-egy czélzásában gú¬
nyosan vagy haragosan azok ellen fordul, a kikhez
kölcsönökért jár. Igaz és — ez még kirívóbbá teszi
reminiszczencziáit, hogy egész belső világa egyenest
ellentétben áll azokéval, a kiknek hatása alól szaba¬
dulni nem tud. De nem is válogat kölcsönzéseiben
egy irányból, eszünkbe jut egyik-másik versénél a
Szabolcska neve, máskor a romantikus szentimentálisoké, •— annak a jeléül, hogy a költői olvasmá¬
nyok túlságos hatással vannak rá, megkötik saját
érzéseinek és gondolatainak formáját. Ezen a gyer¬
mekbetegségen túl kell magát tennie, ha becs¬
vágyához méltóan költő akar lenni. Mert tehetsége
iránt még most sem vesztettük el egészen bizal¬
munkat ; olykor friss, leiekből törő hangokat is
hallunk tőle, a melyek azzal biztatnak, hogy mai
tapogatózásából mégis csak ki fog alakulni valami,
hogy meg fogja találni a maga egyéniségét s telje¬
sen a maga verseit fogja énekelni.
Újságírók almanachja. A Budapesti Újságírók
Egyesülete a maga segítő alapja javára pár év óta
évenkint ad ki almanachot. Az idei 1909-évre szóló
almanach, melyet Szerdahelyi Sándor szerkesztett
s Zuboly (Bányai Elemér) állított össze, jóval tar¬
talmasabb és érdekesebb, mint az eddigiek voltak.

Tartalma négy részre oszlik. Az elsőben egy sereg
író és tudós — köztük néhány, a kik a mai iroda
lom legjobb nevei közül valók —- ad magvas irodalmi
vagy művészeti fejtegetéseket, vagy régibb időkre
1 iiló emlékezéseket. A második rész egy sereg
mindkét álláspontról való véleménynyilvánítást ad
arról, a mi körül épen mostanában újabb irodal
munk egyik legzajosabb kritikai vitája folyt: a leglíjabb irodalomról. — ez a rész egyik legtartalma
sabb dokumentuma lesz majd valamikor ennek a
kontroverziának. A harmadik rész aztán, mintegy
példatárául a másodiknak, a fiatal költői nemzedék
majd minden tagjának egy-egy versét közli; a
negyedik végül a nemzetköziség mostanában szin
tén előtérben álló kérdéséről közöl fejtegetéseket a
tudomány, irodalom és közélet számos előkelőségé
nek tollából. Ezen a valóban gazdag tartalmon
kívül aztán van egy sereg kép is a könyvben: a
benne szereplő írók nagy részének arczképei.
Reform-politika. Porzsolt Kálmán adott ki egy
kötetet e czímmel 30 évi hírlapírói pályájának
betöltése alkalmából. Politikai és kultúrpolitikai
dolgozatok vannak benne alkotmány-kérdésekről,
mint a felségjog, a parlament reformja, kultúr
politikai és szocziálpolitikai dolgokról és reformok
ról. Ezekben nagy arányú politikai és társadalmi
munkaprogramm alapvonalait igyekszik megraj
zolni, tagadhatatlanul sok érzékkel a mai magyar
élet szükségletei iránt.
Döntvénytár. A Franklin-Társulat kiadásában
megjelenő Döntvénytár vállalatnak, a mely a fel
sőbb bíróságok döntvényeit adja gondosan szer
kesztett összeállításban a jogász-közönség kezébe,
most egyszerre négy új kötete jelent meg, új ala
pokra fektetve és tetemesen kibővítve. A büntető
jogi döntvénytárt tartalmazó kötetet dr. Balogh
Jenő, a magánjogit Gottl Ágost, a hiteljogit Fabiny
Ferencz s a közigazgatásit dr. Marschalkó János
szerkesztette.
Akadémiai emlékbeszédek. Abban a sorozat
ban, melyben az Akadémia az elhunyt tagjai fölött
tartott emlékbeszédeket szokta kiadni, három új
emlékbeszéd jelent meg. Bubics Zsigmond kassai
püspökről Ortvay Tivadar, Hegedű* Sándorról
Nagy Ferencz és Sehmidl Sándorról, a tudós, mineralogusról Schafarzik Ferencz tartott emlékbeszé
det. Mindegyik emlékbeszéd elején az elhunyt
akadémikus' arczképe látható.
Új könyvek.
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.1 magyar nép művészete. írta MoLmyay Dezső.
II. A székelyföldi, a csángó és a toroczkói magyar
nép .művészeti!. Budapest Franklin-Társulat; ára
24 korona.
Sálunk. Versek, irta Xil. Budapest, Singer és
Wolfner; i n 8 5 0 korona.
Magyar ekével Ujabb versek. Irta Ilangay Sán
dor. Budapest, Kunossy, Szilágyi és társa; ára 3
korona.
A Budapesti Ujságírók Egyesülete HMM), évi
almanachja. A Herczeg Ferencz elnöklete alatt
álló egyesület segítő alapja javára szerkeszti Szer
dahelyi Sándor. Budapest: ára 12 korona.

8. SZÁM. 1909. 5d. ÉVFOLYAM.

8. azAM. 1909. 56. ÉVFOLYAM.

VÁSÁBNAPl ÚJSÁG.

ISO

31°, a difteritiszé — 60 fokos hidegben i s ' megél
A legszívósabb a tuberkulózis baczil'.usa, a mely
egy óra hosszat tud megélni 100 fokos hidegben a
csakis 160 fokos hidegben pusztul el azonnal.
Uj pénztarc/.a. Csángó Henrik bőjön<lösine6ter
(Budapest, Muzeum-körút 3.) egy darab bőrből ké
szített igen czélszeiü, tartós és.tetszetős pénztárczát
hozott forgalomba, melynek ábrája a hirdetési rovat
ban látható. Ára 3 korona.
Sztiaka-í'éle M e u t h o l íogszapi.an a legtöké
letesebb, szakorvosok által ajánlott fogtisztitó. Ára
1 K a gyógytárakban.
Hölgyek kincse az uj szabadalmazott természe
tes hajfodoritó «FRAUENLOB», egy rég óhajtott
ideális eszköz természetes hajhullámok és chic haj
viselet elérésére. A hajnak kárára volt sütővasat
feleslegessé teszi. Minden hölgynek kísérletet kell
tenni a Frauenlobbal, hogy kiválóságáról meggyőződ
jék, a mely egyúttal a haj kímélésére is szolgai..Min
den fodrász üzletben kapható, vagy Rudolf Pohlnál,
Wien, Valeriestrasse ri. Ugyanott kapható a hives
«Darling» hajkütő is.

HALÁLOZÁSOK.
Elhunytak a közelebbi napokban : HEROLOZ SÁN¬
DOR volt 48-as honvédtiszt, az osztrák és magyar
állam vasúttársaság nyűg. uradalmi titkára 81 éves
korában Németbogsán községben.
WIBKLEB
ENDRE nyűg. fó'gimnáziumi igazgató 83 éves korá¬
A MONITOROK TÉLI KIKÖTŐJE Ó-BUDÁN. — Tréfálkozó tengerészek,
ban Budapesten. Az elhunyt, ki végigküzdötte a
szabadságharczot, négy évtizeden át tanított a
Markó-utczai állami gimnáziumban. — Kisjeszeni
és megyefalvi JESZENSZKY LEHEL földbirtokos 87
Hfforiti-potitiku. Irta Porzsolt Kálmán. Budapest,
EGYVELEG.
éves korában a baranyamegyei Csebényen. — Bene¬
Légrády-Testvérek.
* Az elefántok értéke. Még 1835-ben egy indiai dekfalvi BENEDIKTY LAJOS 69 éves korában GuraBüntetőjogi Döntvénytár. Szerkeszti dr. Balogh
száda községben. - BEHGMANN ÁGOSTON nyűg.
Jenő. Budapest, Franklin-Társulat; ára 5 korona. elefántot 360 forinton meglehetett venni, most már középiskolai igazgató, 65 éves korában Temes¬
egy átlag 28 ezer koronába kerül. Mikor Delhiben
-Maflánjogi Döntvénytár. Szerkeszti Goltl Ágost. legutóbb a koronázási ünnepélyt tartották, az ott váron. — Nagysághi és nemescsóri SAÁGHY GYULA
Budapest, Franklin-Társulat; ára 5 korona.
használt 400 elefánt értékét legalább is 12 millió földbirtokos, nyűg. győri püspöki jószágkormányzó
69 éves korában Tóvárosban. — VARGA SÁNDOE, a
Hiteljogi Döntvénytár. Szerkeszti dr. Fubiny koronára számították.
beregszászi állami iskola gondnokságának volt
Fefenez. Budapest, Franklin-Társulat; ára 5 ko¬
elnöke, Beregszászon. — SZABÓ GYULA 32 éves ko¬
*
A
legmagasabb
hőmérséklet,
a
melyben
élő¬
rona.
lény meglehet, 40 —45°. "Vannak azonban puhányok, rában Győrött. - - EEINICHOVSZKY VINCZE 87 éves
Közigazgatási Döntvénytár Szerkeszti dr. Mar- légy-álczák, a melyek 50, 69, sőt 81 fokos vízben is korában Kassán. — BALOGH SÁNDOR királyi tanácsos.
schalkó. János. Budapest, Franklin-Társulat; ára 5 megélnek. Bizonyos infuzóriumokat 70 fokos hő¬ az eszéki folyamszabályzó hivatal főnöke 60 éves
korona.
mérséklethez is hozzá lehet szoktatni. A hideget korában Eszéken. — BOLDA ISTVÁN 45 éves korában
Gépészeti évkönyv. 190ÍJ. Kiadja a «Kazán és már jobban lehet elviselni. A legnagyobb hideget Budapesten. — FARAGÓ LAJOS pancsovai főgimnánémely baczillusok viselik el: a pestis baczillusa —
ziumi tanár 59 éves korában Pancsován. — Lúcz
Gópnjság» Budapesten ; ára 4 korona.

Messaline Rádium
Louisine Taffet

i Hennebergi-selyem
lKH5f.-tol feljebb, bérmentve és vámmente¬
sen. Minta postafordulI tavai. Megrendelések bár¬
mely nyelven intézendő*:
11990

Selyem

an Seidenfabríkt Henneberg ÍD ZÖriftl.

A B o r - te Lithion-uruűrnu

Salvatorf orrás

.

Vesszőpa ripaliliomtejszappan
Bergmann és Társa ezégtől Dresdeu és Tetschen E/m. a naponta beérkező elismerő levelek
bizonysága szerint most és a jövőben is a leg¬
hatásosabb szappan marad az összes gyógyszappanok között, szeplő ellen, valamint gyönge,
puha bőr és rózsás arczszin elnyerésére és
megtartására. Darabja 80 fillérért kapható min¬
den gyógyszertárban és drogneriában, illatszer= = = = =
és fodrászüzletben. = = ^ =

tia«iiUtt4'
Telluia turul

Mtpcsta. Unttir ídtsMy L infl.

W//////////Á

blúzok és öltönyök batistból vagy selyemből. Mi csak garan¬
tált solid sejyemkelméket adunk el közvetlen magánfeleknek és
már vámmentesen szállítjuk házhoz.
12U8Í

SCHWRIZEB & Co., Luzern U/23. (Svájcz.)
emszövft-kivitel. — Kir. üdv. szállító.

No ez mégis csak utálatosállapot!

Grosse Neugas^e 27.

ív' természetes, kellemes liashajtószer,
•./ mely enyhe és mégis biztos hatásánál fogva
'• különösen gyenge természetű embereknél,
| aszszonyok s gyermekeknél bevált. Rendkívül
i kellemes ize, tiszta, mindig egyenletes eloí.f. állításánál fogva ajánlatos időnkénti és
i £ állandó székrekedés, vagy emésztési zavaXi:-, rok, valamint étvágytalanság esetén, .;
amikor orvosok is ajánlják. Vásárlás- .£
nál ügyeljen a „Califlg" védjegyre.
£?
Kapható minden gyógyszertárban. Nagy uve>; l kor.
Kis üveg 2 kor.

.:•••$'

.:.;:;Í':"
..:.-:i".1'

SteckenpíerdLiliomtejszappan
^

legenyhébb szappan

=

:: a bó'r részére. : :

CHINA-BOR VASSAL
KygismikuB kiállítás 19O6 Leg-mag-asabb kit unt.
Erósitőszer gyengélkedők, vérszegjnyel. és
lábbadozók számára, .étvágygerjesztő, ideg1áBW)
erősítő és vérjavitó szer.
Kitűnő li.
.'itliMl-iiél löbb orvosi vélemény.
J. SERRAVALLO, Trieste Barcola.
\asirolhalo a trjrógyszertirakban féllilvres üvegekben
i K 2.6U, (g«si literes öregekben á K 4.80.

Különlfgesség: Messaline, Crepe de cliine, Taffetas Ohiffon stb. társasági, menyasszonyi, báli és utczai tuilettokra, ugysrintén blúzokra, bélésre stb. valamint hímzett

A nyakam sebes, a köhögés kínoz és a nyál mégsem akar oldódni; fáj¬
nak a tagjaim és a köhögés még éjjel sem hagy nyugodni. — így voltam
a múltkor én is és igazán féltem, hogy komoly baj keletkezik belőle. És épp
akkor ajánlották nek»m sürgősen a Fay-féle valódi sodeni ásváuy-paslillákat — és mit mondjak neked, két doboz használata után minden el vő

kitűnő sikerrel használtttih
vesebajoknál. » húgyhólyag bán
talmainal és kösz vénynél, a czukorbetegsegnél.ai emésztési és léleg¬
zést szervek hurutjainál.

Húgyhajtó hatásul

vásároljon Svájczi selymet!
Kérjen 10 filléres levelezőlapon m i n t á k a t újdonságainkból fe¬
kete, fehér vagy színesben l K 15 f-lől 18 kor.-ig méterenként.

V

egyi tisztítás, ruhafestés, gőzmosás

czimü ismertető füzetet bárkinek bénnentve
küld llaltenberger Béla, Kassa. AA.AA.A.A.
.'<!ii'iiiii<iM[iiiii»

fáj a fee

Bcrctvás-pastillát

mely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és fejfájást elmulasztja.
l korona
20 fillér. — Kapható minden eyógyszertárban
^Késziti B o r e t - v á g T n n i á s gyógyszerész K i s p e s t e n . * * t * *Ara
* » Orvosok által ajánlva. - Három doboznál ingyen postai - " « " -
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IONÁCZ dr. nyűg. kassai főreáliskolai tanár 73 éves '
korában Nagykárolyban. — Kubinai KTJBICZA JÁNOS
90 éves korában Udvard községben. — STÜCHLIK
ALAJOS mérnök, közalapítványi felügyelő 33 éves
korában Budapesten. — KKAUSZ EDE gabonaügynök
65 éves korában Budapesten. — Perkupái DARVASSÍ
ENDBE nyűg. pénzügyigazgató, királyi tanácsos, a
HL osztályú vaskorona-rend lovagja, 85 éves korá¬
ban Nagyváradon. — STIASNY PÁL pénzügyi taná¬
csos, törvényszéki hites tót tolmács, a tót közműve¬
lődési egyesület jegyzője, a «Vlast a Svet» szer¬
kesztője, 57 éves korában Budapesten. - - BITTÉR
LAJOS 59 éves korában Sárváron. — LÁZIN ENDRE,
Kisszokond szatmármegyei község görög-katolikus
plébánosa, 59 ' éves korában Budapesten. — Uzoni
KOVÁCS JÓZSEF gyógyszerész, Alsófehérmegye tör¬
vényhatósági bizottságának és Nagyenyed város
képviselőtestületének tagja, 65 éves korában Nagyenyeden. — MADABI KÁROLY 66 éves korában Kolozs¬
váron. - - BERVALDSZKY. JÁNOS dr. apát-kanonok,
egyházmegyei tanfelügyelő 63 éves korában Szepeshelyen. — ERDÉLYI BÉLA magánzó 30 éves korában,
Budapesten. — GAMMEL FEKENCZ lovag altábornagy,
a hadsereg egyik legöregebb tábornoka, 90 éves
korában Budapesten. — MIKLÓS MÓRICZ ENDRK dr.,
korompai vasgyári orvos.
Néhai Séner János 48-as honvédtiszt özvegye,
szül. KRISTOFEK TERÉZIA, 85 éves korában Szekszár¬
don. - - Özv. MELEOH FERENCZNÉ, szül. Eaitsok
Mária, 82 éves korában Budapesten. - - LÁZÁR
JÁNOSNÉ, szül. Péterffy S. Aranka, 40 éves korában
Budapesten. — BERTA KÁLMÁNNÉ, szül. Tóth Jolán,
Mariaradnán. — Ozv. CATHRY SZALÉZNÉ, szül. zokoli
és illenfai Csutor Emma Ludmilla 67 éves korában
Budapesten.

Borús órák. A versnél sokkal érdekesebb az interpunctic'ja. Hogy mért használ gondolatjelet és három
pontot mindig ott, a hol semmi szükség rá, azt nem
értjük.
Diófa alatt. Szórakozásnak jó lehet ilyen verseket
írni, de kiadni lapban, ahhoz több hivatottság kel¬
lene, hogy legyen bennük.
Megcsendült az ajkam/Ábrándok, szép érzések, egy
gyöngéd, érzelmes lélek nyilvánulásai, csak a művészi
erő hiányzik belőlük.
Emlékek. Ifjúság. Almok. Rövid sorokba szabdalt
próza, a mely lapos gondolatokat czipel fáradságos
erőlködéssel.
Vajda Jánoshoz. Madarak csattognak. Gyarló kis
zöngemény valamennyi, egy sor, egy rím nincs ben¬
nük, a mi frissen, érdekesen csengene.

Szerkesztői üzenetek.

Világos indul és a második lépésre mattot ad.

2603. számú fekdváuy megfejtése Kintiig Róberttől.
a.

1. Ho*-d6 ... Kd5xd6 («)

l

2. Hd4-o6 t matt.

2. c2-c* \ matt.

Bfixdi

2604. számú feladvány megfejtése Niels Hoegtól
a
1. Fd5-a8
Fílxgí
1. ..
Fflxd3
2. Bbt-b7
F t. sz.
2. gi-gS t
FdB-e*
8. Bb7-g7 Btb.
3. BMxei Btb.
l
P?l-eí
2. g2-g3 f Btb.
A 2605. ssánra feladvány megfejtése Heathoote Q.-től.
(e6-on világos bástya áll.)

SAKKJÁTÉK.

1. Be6-d6 . . . e7xd6
2. F o 6 - d 7 i t b .
6.
1. —
. . Hc4xe3
2. Hd&- W Btb.

2629. számú feladvány Kintzig fióberttől, Gyoroí.
8ÓT«I.
l

8
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m,

a.
1.
. . Ho+xdö
2. Fc6-»4 Btb.
e.
1. ..
. . Ho*-bi
l FŐ6-68 stb.

l
Hc+ d2
2. Hd5—f* &tb.

'mm mát: Wm
6

W,. _
d
•
TILÍ9O8.

Koldus-ónek. Viharok. Egyikben se tud szépet,
2601. száma feladvány megfejtése Kintzig fióberttol.
érdekeset mondani, olyat, a mit érdemes volna az
olvasók ezreivel elolvastatni.
1. Vh7-d7 . . . Kdl—o2
l
Kfl—e2
A napsugár szerelme. Iskolai olvasókönyvbe egész 2. Vd7—a* f matt.
2, Vd7-g4 f matt.
jó vers volna, de nekünk mások a szempontjaink és
b.
e
követelményeink.
1. . .
Fbl—c2
1.
- Hd3 t. BZ.
A költő. Olyan, mint szerzőnek minden verse : épen 2. Hc4-e3 t matt.
2. He4-c3 t matt.
az irodalmi színvonal határán áll, csak egy lépés
kellene, hogy belül jusson rajta. De épen ez a lépés
az, a melyet legnehezebb megtenni g nem is teheti 2602. sz. feladv. megfejtése Földes Gyulától, Budapesten.
más, csak a ki igazi költőnek született.
Világos
Sötét
Világai a.
Sötét
Tüzek találkoznak. Inkább csak eltanult, erőszakolt 1. Vh3- c3
b4xo3 (a)
l
Fb6xc5
frázisok találkoznak ebben a versben.
2. b 3 - b 4 t matt.
2. Vo3xc5 t matt.

A 4-ik számban megjelent kép talány megfej¬
tése : A kezeégett gyermek irtózik a tüztől.
Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál.
Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Reáltanoda-u. 5.
Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-ntoza 4.

MI A PULMOGEN?

A Puliuogen belégző-készülék és a PulmogenSfyógyitómód egy orvos találmánya, a ki hosszú ideig asthmában és idült légzöszervi hurutban szenvedett. Betegségének
, megszüntetése érdekében az összes létező gyogyitómódszerekhez
folyamodott, — eredmény nélkül. Végre sok évi gondos, beható
és fáradságos tanulmányozás után feltalálta a P u l n i o g e n készilléket és P u l m o g e n - g y ó g y i t ó m ó d o t , melynek segít¬
ségével nemcsak önmagát gyógyította ki kinzó betegségéből, de
egyszersmind a szenvedő emberiségnek is nagy szolgálatot tett
feltétlenül segítő gyógykezelési módszerével.
Az orvosok jól tudják, hogy abból a sokféle teából, szalmiák- és egyéb cznkorkábóí, kanalas orvosságból, porból vagy
pilulából, melyeket asthma és idült légzöszervi hurutok ellen
használ a beteg, lényegtelenül kevés jut a gyomorból a beteg¬
ség tényleges helyére és igy az orvosság nem fejthet ki kellő
gyógyító hatást. Pedig az idült (chronikus) orr-, gége- és légcsőhurut, valamint a bronchialis asthma és az ideges (száraz)
asthma csakis úgy kezelhetők eredményesen, ha az orvosság a
megbetegedett részekkel direkt érintkezésbe jut. De bármily kó¬
rosfelváltozás legyen is a légutakban, kielégítő eredmény csakis
olyképen érhető el, ha a gyógyszereket a légutakba juttathatjuk,
tehát_oda, ahol a betegség fészkel.
Ez azonban nem oly egyszerű dolog, a mint azt első te¬
kintetre hinni véljük.
A íelSÖ légutak: Számtalan akadály állja
1. Aiorr.
útját annak, hogy a
2. ,<zájüreg.
gyógyszer a mélyebb
3. Felső orr- légutakba juthasson,
kagyló. _ Ennek elérése:' szem4-5. Koiépso p o n t j 4 b o l k ét módszer
6
ffi?
volt használatos. Vagy
kagyló.
hideg oldatban levő
7. Ikcsont.
gyógyszereket,
vagy
8. Ai Euslach- pedig forró vízgőz közé
köri nyilasa, kevert orvosságokat lé9. Kern. szíjpad i e g e z t e ttek be a beteg10. Xyelvcsap.
°L £ ^ k ü l ö „ b ö z ő el.

Pedig az asthma és légzőszerv! idült burátok gyégykeselésénél a.i a legelemibb, de egy¬
ben legfontosabb követelmény, hogy az orvosság nemcsak a felsőbb légutakba, hanem a gé¬
gébe, légcsőbe, hörgőkbe, sőt még a tttdőhólyagocskákba, vagyis a mélyebb légutakba i» eljusson.
És éppen ez az, amit a Pulmogen^belégzéssel határozottan el lehet érni, azon egyszerű okból,
mert a Pnlmogen-készülék segítségével szemmel látható, fustsxerii, száraz és hideg gazok alakjá¬
ban — tehát légnemű állapotban — jut el az orvosság a légutak legrejtettebb és legfinomabb
részecskéibe is és ennélfogva közvetlenül fejtheti ki gyógyító hatását.

C — ^ i ü f c X 3 / 3 í JK£*\"~

— o-i^
^5
l'—f g
'S.-í. i. £
E • t. 3
í?2

Ezt számos tekintélyes orvos klinikákon végzett
kísérletei által, megczáfolhatatlannl bebizonyitóttá. De e mellett bizonyít sok száz Pulmogenkeieléssel meggyógyult beteg is.
A PnlmOgen "ék tökéletes használhatósága
mellett az a/t előnye is megvan, hogy a kezelése
a
lehető legegyszerűbb. Nem kell hozzá sem por¬
lasztó-készülék (spray), sem fáradságos és veszé¬
lyes vizforralát, mert a készülék 2—3 perez alatt
megtöllhető és megtöltve 24—36 órán át zavar¬
talanul működik. Sőt olyan előnye is van, mely
egyaránt kedveltté teszi azt minden beteg ember

előtt, t. i. a Pnlmogen-belégsésnél l betegségének
kezelése nincsen . helyhez kötve, miután a meg¬
töltött és használatra kész PulllOgen-í egy erre
a czélra szolgáló kis dobozban zsebre téve, min" * *" den útjára magával viheti.
Valóban nem csoda, ha az asthma és idült
(chronikus) hurutoktól agyonkmzott beteg, a ki kétségbeejtő helyzetében mindenféle létező gyógyitíti
módot -még pedig a legtöbb esetben eredmény nélkül megpróbált, - elveszti bizalmát; ha. azonban
FulBOEen-belÓHéít csak egyetlenegyszer is alkalmazza, akkor egész életebon örömmel fog vissza¬
emlékezni arra a napra, a mikor azt megismerte, éppen ügy, mint azon orvot, aki a PnlBOgengyógy kezelést feltalálta ét éppen ügy,' mint az a sok száz beteg, a kit már a P l l a o g e i - t m l é l meygyogyitott.

BELÉGZE:

tett a kívánt ered¬
ményre, mert ügy a
.Tira.«*ML
hideg vizcseppek (bár¬
mily finomul legyenek
Orvosilag ajánlott kiválóan haixnot gyógyitóis elporlasztva), mint a
módsier a s t h m a - é* • légzőszerv** I d ü l t
vizgőzrészecskék — a
( c h r o n i e u t j h u r u t j a ellen. A kétrülék hasi18. Bárzsiog.
bennük
levő
orvossá¬
nálatri kénen zsebben hordható. Használati
19. Giral.
uUsrtá* mellékelve van. Ara: 6.— kor., teljesen
gokkal együtt — leg¬
tel»«efe)lve.
feljebb a garatig juthatnak el; tehát már a felsőbb légutakban
lecsapódnak és köhögés által újra eltávolíttatnak onnan, vagyis :
a beteg kiköpi azukat. Ezt igen sok tekintélyes orvos, többek Kíphitó n i í j f »rtá,aban, drcgeriíiban és szakiiileltkUn. A hol esetleg nem kapható, lesük a »rfAfildési f ^ k a t í o í fordBlm. O w
között Stoerk és Fournié, minden kétséget kizáró alapossággal
P n i m o g e i i - v á i i a l k t B u d a p e s t , V H . , Dohány-ntcza 7. Prospektust díjtalanul kőidének,
már régen bebizonyította.
pidfv.
13. Mandoia.
U. Nyelv.
15. Gége.
16. Gégefedö.
17. Cs'golyik.

felvétetnek Blockner I. hirdetőirodájában, Budapest,
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Tórr. védv».

Újdonság!

"REKORD"

Világkiállítás Malland 19O6. Grand Fríz. s j

Leichner fele Zsirpudep

penztárcza

^^^____g^—g^___^^

elszakíthatatlan. . " W
Egy darab bőrből.
Apró pémnel külön mélyedés.

l<«jobb éi l » .
porai ; a> arozbürngk
ttuom, róiiM, oae
•zint kSlcwOnoínek .
•iáikul, hogj wjú ,
piider «»uenb«U tolQa. Kaphatóagjárbu
Berlinben, SchanitrwM «1 él mln-

3.- korona
kizárólag- csak a kissitőnél

Csángó Henrik bőrdíszműves
"P"*- Mnseum.komt3.ss.

Sürgöny!
Sürgöny!
Fonográf l hengerrel M 3.50-töl feljebb. Oramophon
6 mUdarabbal és ÍOO tűvel 1O évi j ó t á l l á s s a l
12 írttól feljebb. Legkedvezőbb lemezesére
Magyarországon. Viszontelárusitók kerestetnek.
Számtalan e l i s m e r ő l e v é l ! Havonként aj felvé¬
telek l 1000 újdonság. T Ó T H JÓZSEF gyariraktir,
Szeged, Könyfik-utcza 3. Új képes árjegyzék ingyen.

-

Dús választék
szőrme árukban.
Mérték utáni rendelések.

HERZ EMMA

étvágytalanság, idegesség
gyógyításira i s gyenge gyermekek, valamint

-/
-•' /
KÉSZÍTI:

j ' £»;

i köíoí

^JiLleánTok

erosbitesere

foljllNAVASBOR
„.tokaji borból készül, l

kitűnő
hajvíz

:

6.]OBBftóZISZF

K"." íi^g ara 3.2O X, nagy üreg 6 K a gyógyszertárakban..
Postai szétküldés naponta utánvéttel Tagy
a pjD* előzetes beküldése után.

lOBOIA-gyógyszertár
Budapest, Kálvin tér.

ara l korona SÓ fllUr.

LOHR MÁRIA
*• * * * Ssalottt XBOKFUSZ. * * * *

Csipke-, vogyéaietl tlgstttó »« festéisgtl
intézete. Gyár: V I I I . , Baross-ntcza 8 5 .

BÚTOR

FiókŰEletet: IV„ Eskü-út 6, VI, AndráMf-*' ™i
VIII, Jónef-kOriU 2, IX, Calvin-tér 9, V, Harmlncxad-utcxa 3, VI, Teréx-kdrút 8 9

ízléses és szolid kivitelben,
teljes lakberendezésekkész¬
pénz vagy részletre kapható

TakarékpéDztári és Országos Zálogkölcsön I-T.
Irodái i VI., Andrassjr-üt 6 sí. a. (saját hasiban).
Befizetett részvénytőke: ÍO millió korona. Elfogid betéteket, leszámítol váltókat és előleget
nyújt értékpapírokra.
a k t r . ssab. osit.-sorsjátík fóslárnsltó helyi: VI., AndrAssy-nt 5- Xislsalag• t « i : IV, Károly-körut 18., IV^ Ferencziek tere 4. (Irányi-utfza sarok)., VII., Királyuteza SJ„ vm.. József-körűt t., VIII.,
flllöi-ut
11MI
VASÖNTŐ É S GÉPGYÁR R.-T.
BUDAPESTEN.
HOTOBOX beaiin-, gtf, sxivóg-áx- és kohóg-áx-üemr*. Körati heng-«rlőg-épek.
Oosekék. Qoimótoro* n u n é l n s á l l l t ó vasntí kocsik kis- és nagyvasutak számára.
•UndeafiU v.sutí kő ősik sx*m ély - •* teherszállításra. Vasúti felszerelések. Kéregőntésü
kéretik (Grifíln rendszere). Hengr«rsiék«k malmok ssamara kéregöntetií hengerekkel. Min¬
denféle malomgépek. Bfféss malmok b«rend«ós« és f«lsier«lese. Inrblnik az eUrheto letmagvobb hatásfok biztosításával. Tranzmissxlók. Qyárl b*rendezés«k. TeRla•ryarl é l koapritó-g-épek. Árjegyzékekkel és költségvetésekkel szívesen szolgálunk.

'•éiben.Teaiékmlndln
Lelehnorf. arntkérní

Szücsmester
SCHWARTZ MÁRTON
Budapest, VII., Károlykörút 17. szám.

Vérszegénység,

gz^M.

1909. 5 6 . ÉVFOLYAM.

Ö. ca. és kir. Fentége József főherc«g kamarai uállitója. Román ki¬
rályi Jubileumi érem tulajdonolta.
Grand Prix nagy aranyérme ég kereastje. Kitüntetve OFBI. iparegyeeület diiz érmé vei, továbbá London,
BécB, Budapeet, Pécs, Milánó, Bu¬
karest itb. »tb.
Bpest, Deák Ferenoi-u. 17.
Ajánlkozik legműveexietebb kivitelű,
mindennemű arany, ezüst, és
jselyemhimzések, különösen
saszlósxalag-ok és templomi
berendesések készítésére itb.
Rajzokkal díjmentesen gtolgál.

F I N O M toalett-síappa,
(töredék) H illatban, mint HUH,
Kyon.:jvirífr, urüoni. pétim! '
hársviraK.stb. kilója (t-2- U d ; b )
i i-,1L ' P<! stakollsí; Kfl 90 f.
5 kilo bruttó !) korona utánvétig
Maalz.Wien. IX., AlserstrassétVv

§ Gépsodronyfonatokat l i
RESCH JÓZSEF SÁNDOR
Bács (Bácstcdrogmegye)
Részletes költség-vetések és
képes árjegyzékek ing-yen és
bérmentve. Akácz, gledicsiaosamete és Bzőlővesszőkről i s

megtartására legbiztosabb szer
r\ i—v ~rrt r\

Mindenki
l ingyen f
i ::kap::;
egy n a g y í t o t t képet, ha
lenykepétOOIill. bélyeg
mellékletével hozzánk beküldi, c s a k azért, hogy
intézetünket ismerősei kö¬
zött ajánlja.

vagy RIZSVAJ,

Hatása biztos és gyors.

Festészetimőintézet

A leghíresebb bel- és kelföldi
bőrgyógyászok és kozmetiku¬
sok által kipróbált szer. —
Sohasem avasodik ; teljesen
ártalmatlan, mely az éretlen
rizs tejnemii nedvéből állittatik elő. l nagy tégely ára
3.50 K. Egy darab szappan
l.öd K. 10 koronás megrende¬
lést bérment ve küld a ín agy arurszági főraktár : T ö r ö k J .
gyógyszertára Budapest, Király-utcza 12. sz., D r . B í r ó
gyógyszertára Kolozsvár, Má¬
tyás király-tér. — Szétküldés
naponta (diskréten) a világ
minden Tarosába.

Bpest, Nagymezó'-u. 66 v.
Telefon 118—77.

Unióul,
tűzben
esetett
email!
amulettek
r
Amulettekhez Illő Igren apart nyaklánozok óriási választékban találhatók
árjegyzékemben.

Hölgyeim kíméllek bajukat

terme*., hajfodoritó "Franeolűb',
:: legújabb haj kóló •D»r)ing«. n
Sütés nélkül teljesen Upotan fekvő
hajhulUm, a mely az ondulátióral
ftfy*nJÖ. Modern haj viselete knél Délkulöshetetlen L*>gfónyesebb eliamtrö
levelek a leftelőkel bb körökből Ar»
60 fillér. Hajkötő iDarling-a hölgyök kedtencie, a világ legide¬
álisabb hajköu'je, teljéién új, a hol
kötre volt. ott erősen ül a haj. Ára
30 fillér. Kérje mlndkett <t fodrá•zánál, droguiat&nál. illatezer- és
hajkereskedőnél. Értéktelen pótlást
ne fo™a<ljun el. Kívánja beazerxésüketa hol még nem kaphat A, ott köz¬
vetlen maliit ja a veE«rképvÍ*eJő :
Kndolf P o h l , Wien, II., Valeriestraaie 6/15.

MENTBŐL FOCSZAPPAN

törvényesen védve a legtökéletesebb, szakorvosok
által ajánlott fogtisztitó. Erős bacillusölö hatásá¬
nál fogva a szájüreget fertőtleníti, szagtalanítja, a
fogakat fehérili és a romlástól megóvja. Ára l K
minden gyógytárban. — Készíti SZTRAKA gyógy¬
szerész Monoton.

Rozsnyay vasas china bora,
Igen hatásos vérszegénység, sáp¬
kor, neuraetlienia eseteiben. Egy
>/i literes üveg ára 3.5O kor,

Gyermekek elismert legkiválóbb tápszere

a Phosphatine Falieres,

A Rozsnyay-féle
vasas china bor
egyike a legelterjedtebb és leg¬
hatásosabb gyógyboroknak.
A kttlföldi készítményeket felülmulja. Vérszegényeknek különö¬
sen ajánlható
12475

Továbbá a készítőnél:
Rozsnyay Mátyás gyógyszer¬
árában Aradon, Szabadság-tér.
Kapható minden g r o g y n e r 4

Arany és ezüst női órák, pompás hoszszn lorg-non-lánozok, nj, apró rudacskákból ötvözött munkák.

borpárlat.

DÉKANY
PÉTER

Egy nagy doboz ára 3 kor. 8 O fillér.
Píraktír: Z O L T Á N B É L A gyíg szerig
Budapest, V., Szabadság-tér (N. Korona-u. sarok"
Érdeklődőknek

tlsmertetőffizeti

díjtalanul

és Tsa

1014. siám. Gyönyörű tfizzomíncz festésű amullette,
aranyból 12 K, ezüst 7 K.

tOlS. sz. Arany foglalata tfizzomíncz amalette 15 K, ara¬
nyozott eziist kerettel 8 K.

1042. szám. Oj mintajatozzotnincz amulette aranyk eret
ben 20 koroaa.
Magyarországi vezérképv.

Budapesten, I , Me'száros-utcza 58.

Ródosi Testvérek

„Omega",
„Glashfitte"

Telefon sz.: 41-48. Sürgönyczim: Cartonage.
— — — — Gőzerőre berendezve. — — ^ ~

Budapest, Y., Szabadság-téri.

híres órák, arany és
ezüst tokban, állandóan
raktáron.

A magyar kir. dohányjövedók szállítója,
1044. s t Párisi zománcz képpel
aranyból, 10 ffyöngyeyel élit«
22 K, 10brilliánssil80kor.

SZENT
ERZSÉBET
AMULETTE

Schönwald Imre

arcztisztitó- és szépitő-szerek
minden arczot ttdit, frissit és szépít

Ha őszül a haja,
ne használjon mást, mint a

STELLA"-HAJVIZET,
W
mert ez nem h aj fest ő, de oly vegyi összetételű szer,
mely a haj eredeti színét adja vissza. Cveyje 2 K.
ZOLTÁN BÉLA gyógyszertárában,
Budapest, V / 4 9 , Ssabadsagter, S e t a t é r - n t c s a
sarkán.

RALI ÚJDONSÁGOK
U

FÉRFI. DIVATOZIK KEK BEN
további legújabb szebbnél-szebb „ÚHIC" és más

nyakkendőkben

S E B K GYULA
A

ÜUJDONSÁGÜ

Szigyártó Nagy Mihály
Felsősegesd (Somogy-megye).

Budapest, Váczi-kőrut 9. az. (Szerecsen-u. sarok.)

Kiváló

i4 karátos arany keretben.

doboz-, papíráru- és szabad, fémkapocsgyára

Szőlőoltványt, szőlővesszőt ne rendeljen addig,
mig tőlem árjegyzéket nem kér! Gyökeres olt¬
ványok ezre 140 K, Delaware ezre 100 K Czim

N A G Y I M R E lakberendezési vállalata,

Kapható:
minden gyógyszertárban.

promontoricognacgjárából

Figyelem!

Ara utasítással l korona, 6 doboz rendelésénél bérmentve *
küldi az egyedüli készilő : K á r p i t i J á n o s gyógyszer¬
tára A r a d . Budapesten kapható Török J.-nél kiralv-u. 'IS. *
Török S. operagyógyt. Andrássy-ót. Dr. Egger gyógyszer¬
tára Váczi-körút, Neruda Nándor drogériája Kossulh Lajos- *
utcza. Vidéken drogériákban és illatszer-üzletekben. Mintát *
: : és használati utasítást díjtalanul küld a készítő. : :
*

műhely és raktár.

Ganz-féle Villamossági R.-T. Budapesten, II. kerület, Uvőház-utcza.

Napi gyártás 150,000 doboz.

*
*
*
*
*

BÚTOR

3 szoba telj és berendezés 3 60 frt,
m e l y ü l : l háló, ebédlő és szaloi.bóL
100 azoba-állandóan készen raktáron
a legegyszerűbb kiviteltől a legfinomabbig. Képes árjegyzék ingyen. Album 50 fill. bélyegekben.

VII., Erzsébet-komi 26. sz.

El»ktroiuos vtlá^itó és •róátvlteli berendelések egyen- és váltakozó áramra. Kolibri
Ivlampak reklámczélokra. Elektromos ösemek berendezése uradalmaiban. Meglévő
berendezések átalakítása. Elektromos nzemü szivattyúk, tejgazdasági beren-tezések, emelő¬
gépek, ventilátorok, mezei vasutak, szántó-, cséplö-, aprító- és takarmányozó-berendezések.
Elektromos Ida- és nagyvasutak. Banyavasutak. — Árjegyzékekkel és költségszámüásokkal szívesen szolgálunk.
19698

Dávid Károly és Fia

BENZOETEJ-CREMET *

(törv.
mely a bőrt pubilja, finommá
:::
és széppé teszi. :::

Abör
felületét nem
oxidálja és nem Bárgitja, mint a zsiroB Kenő¬
csök. Ellenben fehéríti, üdére és
bársonysimává változtatja. Kapható min¬
ién drogériában. Próbatégely 50 f. n. üvegdoboz
l,púder l K. Förakt. Bp. Bar. ss-utcia 91.

Sárkány I.

használjon Kárpáti-féle

készpénzért és részletre.

A szépség és fiatalság

növényekből készült

bntoriparosnál, Budapest,

Ha szép akar lenni

tartó sodronyokra erősítve, tö¬
visekkel ellátva, vas és horga¬
nyozott vashuzalból ajánl min¬
den méretben

A jelenkor legkiválóbb börfinomitó
találmánya a
kristályszerü
massza, a

16S

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

Leichner-íéle Hermelinpnder és Aspasiapader

ÜtT

Vidékre
á
3 darabnnl p„ ±£e,

g

1045. sz. Csodaszép kmtelii, izléMS arany keretű romina amiilettó
16 korona.

Csak nálam kapható!
Valódi tízzománoz fest¬
mény, Szent Erzsébet álló
alakjával, gyönyörűen szí¬
nezve, valódi arany ke¬
retben 12 korona, ara¬
nyozott ezüst 5 korona.

magyar órásmester és é k szergyáros P é c s , 16. szám.
í i e»n lapra hir.ikoiik. megkapj* most megjelent új ntgy képei árjegyzékeméi ingy. í» bérm.
•^

KULTÚRA
FOKMÉRŐJE:
T'SAKERÖS KÖZGAZDASÁGI
BECSÜLI HEG £ 0 FOGJA FELELKTIU3
A HÍR'
JETES
HIRDET
IRODÁJA
•BUDAPESTI?: SÜTŐ TJTCA 6.:
A\TLAG ÖS£ZE$ KIRÍVA PJAI;
iWÓIRÁTÁI KAPTÁR VÁLLALATAI
~ KÖZVETÍT HIRDETÉSEKET

«s™ «u«k« W m. *4 i M^9

^*ir\.S A ^ » - ».*-" ^ * * - " -s^" \

^~ ~ ~

MTÖS KÖLTSE G S Z.A/1I TASSAL
DÍJ/1ENTESEM SZOLGÁL AZ IRODA

Bpet, VI., Teréz-kürút 48. (Telefon 106-70.) Árjegyzék ingyen

A Solingeni Aczélárngyár: „Hyáne"

Magy. osztr. főlerakata ^ ^ ^ Meixner M., Kolozsvárit
híres aczéláru gyártmányainak minden fajtájából,

úgymint:

borotváló kések, ollók, zsebkések,
hajnyiró ollók, evőeszközök stb.
a magánvevőnek hözvetlen is szállít a kolozsvári lerakatából eredeti
gyári árakon, melyek a bolti árnak csaknem a felét teszik. Kérjen
képes árjegyzéket ingyen *» bénuentve. Világhírű iHyftneijegyü borotváinkat különös figyelmébe ajánljak. 5 évi j ó t á l l á s !
Egy próbaküldeniény, mely áll egy homoruan köszörült «HySne»
bolrotvakésből, erős úri zsebkésből 2 pengével, gyöngyház-kagyló¬
val és egy igen finom 16 cm. hossza, aranyozott női ollóból, őszszesen tehát 3 darab, mindössze csak K 5.9O benn. Megrendelési czim:

M e i x n e r BL Kolozsvár, Erdély.

AH.

MÚHLE

BLUZKULONLEGESSÉGEK

KERTÉSZETI TELEPE
TEMESVÁR

COSZTÜnÖK ALJAK PONGYOLÁK

<rí«gyzíls Ingyen.

FALÜDI LÁSZLÓIÉ:

Anyát, ÓTJéM gyermekelteket a hátgerlnczelgörbüléstől!!
>!•

66.

8. SIÍM.

VASÁRNAPI ÚJSÁG.
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l

Természetes forró meleg kénes forrágtj

i I

Nincs többe elgörbült test!

_ a Theruiál-Bzálloda földszintjén, =

iszapborogatások, kő- és kádtordfi^
a Nagyszállódé földszintjén. Gondos pensió. A téli
fürdöévádrá vonatkozó felvilágosítás végett fordul¬
jon a budai
Szent-VukácifürdS igazgatóságához

Páratlan

Margit-créme

Ha az én ától nem ért, a legismertebb orvosok által aján
lőtt Orthopád-támasztó fűzőmet használja. Mesésen könynyü és hygienikns! Vattázás nélkül elfödi az egész elgörbülést. Ferdén növésre hajlandó iskolás gyermekeknek
nélkülözhetetlen mentő- és óvóeszköze! 30 éve fennálló
testegyenészeti mnintézetemben a legtökéletesebb technikai
kivitelben és mérsékelt árak mellett késznlnek, továbbá:

főúri körökben hasznait készítmény. Zsirtalan.
ártalmatlan, rögtön szépít. Az egész világon kap¬
ható l és 2 koronás tégelyekben. Margit-szappan
70 f.. Margit-ponder l K 20 f. három színben kap¬
ható. Tessék a záróvédjegyre ügyelni és csakis
eredeti készítményt elfogadni, melynek ártalmatlanságáért és kitűnő hatásáért felelősséget vállal
:::::
a készítő
:::::
FÖLDES KELEM EK gyógyszerész Aradon.

egyenestartók, járókésxülékek, mülábak és mfikezek
cs. és kir. szab. KELETI-fele sérvkötok, haskötők.

Új! Gummi - görcsérharisnyák
varrat nélkül, valamint a betegápoláshoz szükséges esz¬
közök. — Képei árjegyzék ingyen és bérmentve.
TT "P T K ' • ' T T orvos-sebészi műszerek és
•«»"•»•«•*••••* «>• gnmmiáruk-gyára : : : :
Budapest, IV., Koronaherczeg-utcia 17. szám.

szép lenni?

Akkor ne basználjon mást,
mint a legjobb¬
általában
elismert —

Hogátsy-féle magyar pipere-boraxot,
a melytől rózsás, üde, selymes arczbőrt nyer, eltünteti
» ránozokat, ezeplőt, májfoltol, pattanásokat, stb.
7V79//^f > V f / / í « » í / í / nem nélkülözhetjük, mert
1MyUrUlU&lHll
legkeményebb talaja
vicot it megpnhitja. Királó báisiszer torok-, szemgyul
ladás, iuadM és uájbni ellen. A fogak fehérítése és
épentartása tekintetében bámulatos hatással bír. Mint
univerzAlis háziszer gyermekápolásnál és háztartás¬
ban a legjobb lelkiismerettel ajánlható.
—.
Egy doboz ára 30 és 75 fillér. —
Rog«t»y-féle boraz-orém l K, lorax-azappan 8O f.
kontx-ponder l K 2O f., boraz-fogkrem 50 fillér.

és csodás hatású arczszépltő
- finomító a Köldes-léle

Párili vilávkiállitát 'Óraiul Príx- 1900.

Kwizda-féle Resiiluiions- fluid
mosóvíz lovak számára

-

. Szóvédjegy, czimke és csomagolás védve.

-

Egy üveg ára 2 K 80 f.
40 év óta az udvari- és verseny¬
istállókban van hasznalatban na¬
gyobb strapáknál elő- és utoerositoül, inak merevségénél,
stb. az idomitásnál kiváló
munkára képesíti a lovakat

HERCZEO
tobaj-hegyaljál borpinozésEete Sáro(patakon.
:::
Eredeti töltésű palaozkocott

TOKAJI BOROK
a herczegl jószágkormányzóság saját kezelésében.
Kivonat a nagy árjegyzékből:
Arak O'S literes palactkbtn:

1904. Tokaji szamorodii
_ K l—
1901.
kiváló
finom
K 3 1906.
kövér édeses
K 350
1889. Ó-Tokaji
kitűnő évjárat
„ K U—
1885. «
•
•
K 8,1880. «
kiváló különlegesség
K 1U.Tokaji aszú- éa természetei gyógyborok:
1904. Tokaji aszú 4-puttonyos
_ K (!.1901. « » 6- «
K 8.1889. « « S- <s gyógyásza
K II!.1874. « « 4 - «
Cabinelaszu
.... __ K 16.—
Szétküldés a sárospataki várpinczékből, bármely posta- vagy
vasúti állomásra bérmentve. A megrendelt borok vételára, hí
előre be nem küldetett, utánvéleleztetik. Epy 5 klg-os poslf= kosár 5 félliteres palaczkot tartalmaz. = ^ = ^ =
Megrendelések czimzendők : Herczeg- Windisch-Graeti
Lajos központi irodája Bnda)>est, IX., Lónyay-utczail.
TELEPON-UÍTEEUEBAII 108-66.

Kwiida-féle

- fluid

SZERKESZTŐ

9. SZ. 1909. (56. ÉVFOLYAM,):
Szerkesztőségi iroda: IV. Reáltanoda-utcza 5.
Kiadóhivatal':
IV. Egyetem-utcza 4.

HOITSY PÁL.
(Egész évre _ .
Félévre „ .
Negyedévre _..

FŐMUNKATÁRS

MIKSZÁTH KÁLMÁN.
•;'.

16 korona.
8 korona,
4 korona.

A t WU0kn>nfkd>-val
negyedévenként 80 fillérrel
több.

letességek közül épen annak, a melyet ö mégis
titokban 'valamennyi fölé helyezett: a zsidós
» MEGBOLDOGULT báró Kemény János (a Zsig- kalabriásznak.
Az új politikai áramlatok megölték a zsidós
\
mond. öcscse) váltig szerette hangoztatni
kalabriászt.
Igen, a politikai áramlatok, mert
X A . a klubban- és az országházi folyosón, hogy
a
két
kedvencz
nemzeti foglalkozás bizo
ez
csak öt tökéletes dolog van a világon: az
nyos
összefüggésben
van egymással. S ha leg
angol parlamentarizmus, a milói Venus, a
alább
külön
csinálnák
az emberek, hogy addig
sakk, a pápaság és a zsidós kalabriász'. A többi
minden el vari imitt-amott hibázva, csak ez az ne kártyáznának, a míg politizálnak, vagy
addig ne politizálnának, míg kártyáznak (a
öt örökkévaló.
No, ugyan nem volt igaza, mert rövid néhány hogy Podmaniczky is kontemplálta, ki válsá
éve, hogy meghalt, s immár vége van a töké gos napokon ráförmedt a politizáló képvise

FALUSI DÉLUTÁNOK.

HARISNYAHÁZ!

csak a melléket
védjegygyei va¬
lódi. Képes ár¬
jegyzéket ingyen
éa bérmentve

KARDOS és STEIHEB TI., Andrássy-nt 60. (Oktogon).
Harisnyák, keztyük, trikók, árak, övek,
színházi és sport különlegességi czikkek.

F«raktár: Török JOZM1 győgy-

szerész, Budapest, Eirály-u. 12
és Andrássv-nt 26.

ROGÁTSY KÁLMÁN drogériája,
Budapest, VII., kér., Bákdczi-út 1O. szám.

Szénásy,

Vagyongyűjtésre,
tőkebefektetésre,
ajándékozásra

selyemáruháza, IV., BÉCSl-UTCZA 4. SZ.

::

jelenti,hogy a f a r s a n g i ú j d o n s á g o k

minden bankszakember véle- l
•menye sierlnt a

Duplaszéles creppe meteor
«
• creppe charmeuse
t reczés cachimir
•
brillanté
:!

Duplaszéles cachimire de sóié
*
« chinée voile
*
« Voile de sóié chine
bordűrrel stb. stb.

A farsangi vásár keretében

::

csipke-ruhákból, hímzett japán-selyem-ruhákból, hímzett francsia batist-rnhákbél, arany,
exfist és fekete flitter-ruhákbol

m e r t ezen sorsjegyeknek évenkint hat húzásuk van,
m e r t ezen sorsjegyek még 52 évig játszanak,
m e r t éten sorsjegyek főnyereménye

egy millió korona,
a melléknyereményei pedig:
1500,000, 300,000, 200.000,100,000 K stb.
n e r t minden sorsjegy okvetlen nyer, sőt minden sorsjegy
többször is nyerhet; akár évenként mind a hat húzáson is,
l m e r t a legkisebb nyeremény, melyet minden sorsjegynek
nyernie kell, 140 korona, azonkívül egy kb. 30_ torona
értékű nyereményjegy.
| E g y d a r a b sorsjegy Ara „
127.- K
l ő l e g t i l k ü l d e n d ő _ _ _ _ - M>— K
A fönmaradó tartozás : 117.— L_
a vevő tetszése szerint (de legalább évenkint 10 kor. által) törlesztbető. A hátralékos tartozás ntán. melyet a törlesztések
csökkentenék, BVi °/í> kamat fizetendő. Az előleg beküldése
után a megrendelő azonnal megkapja a sorsjegy számával el¬
látott letéti"!, melyet birra
• * - a folyó hó 8S-iki búzáson -*o
már részt vési éj i sorsjegyre eső nyeremény kizárólag őt illeti
meg.— Minden hozás után azonnal küldünk sorsolási értesítőt.

NAGY OCC ÁS l ÓT
rendezünk, mely alkalommal az itt felsorolt, úgyszintén fehér és fekete csipkekelmék
mélyen leszállított árban kerülnek eladásra. — Továbbá:
Louitsienne souple minden szinben _
—.OS k r .
TtifFote brillanté minden s z i n b e n
l.IO •
F e h é r báli m e s s a l i n e
.___ _ . . . "" "~
—.OS «
D u p l a s z é l e s p e t t y e s |^aze-ruha.ra .
.OS •
OO s z é l e s juponnais minden szinben
— .OS •
1Í2O s z é l e s chinai selyem-creppe, bAH ruliúra ~_7 &.OO •
Fej- és váll-echarpeok 2—2Vt méter hosszúságban, voile de sóiéból l írttól kezdve.
Fekete taffották: 75, 85, 95, 1.25, 1.35, 1.45 és feljebb.

Az összes arany, ezüst, ivoir és fekete aplicatiókat kiárusítjuk.

Szénásy, Hoffmann és Tsa
CSAKIS: IV., Bécsi-utcza 4. szám.
>Iiuta.k vidékre ingyen és bér mentve.
-

Budapest, VIII. kerület, Baross-tér 3 V. szám.
(Saját házában. József főherczeg-szálló.)

F A L U S I D É L U T Á N O K .—MártonFerenczrajza.

FnnkliB-TintilAt nyomdija. Budapest IV.. Egyetem-utoza 4. izám.

BUDAPEST,. FEBRUÁR 2 8 .
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

lőkre a klubban : "menjetek kérlek kártyázni»)••
Oh, nem bizony. A világért se tudnak meg
válni egyiktől sem, kártyázás közben is poli
tizálnak s a politikában is kártyáznak a ma
gyarok, — még pedig nem egyszer hazárd
módon.
Innen van az, hogy a divatos kártyajátékuk
rendszerint kifejezi politikai hangulatukat éa
vice-versa. A Bach-rendszer alatt a jámbor
preferánz dominált, vagy a csendes pikét, a
provizórium alatt a konzervatív tarokk (Paskievics és Klopiczky), Deák idejeben a l'erbh

