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Európában 
miért tartják mindenütt a 

IIIUZIPNIT 
a szappanok királyának? 

1. Mert a Diana-szappan minden tekintetben és minden családban megállja helyét. 
2. Mert a Diana-szappan tartalmazza a legdrágább alkatrészeket: tiszta, sűrű epét, 

mézet és legfinomabb lanolint. 
3. Mert ügy a francziák, mint az angolok által el van ismerve a Diana-szappan a 

legfinomabb és legbájosabb illatú toilette-szappannak. 
4. Mert a Diana-szappant urak és hölgyek nemcsak elsőrendű bőrápoló szappannak 

ismerik, hanem el van ismerve mint a legártalmatlanabb szépitő toilette-szappan. 
5. Mert minden gondos anya gyermekeit csak Diana-szappannal mosdatja és fürdeti, 

tudatában aqw?Jk% hqgy igLMpia.na.-«xappa,n epét, mézet és lanolint tartalmaz nagy meny-
nyiségben. 

6. Mert csak a Diana-szappanról győződtek meg a hölgyek és urak, hogy az arczról 
lemossa az összes pattanást és a nedves, izzadt bőrből származó mitessert. 

7. Mert csak a Diana-szappan óvja meg az urakat attól, hogy a carbunculus és fu-
runculus ne képződjék egy-két lemosás által. 

8. Mert a Diana-szappan és Diana-erem 8 nap alatt lemossa az összes tavaszi szeplőt az arcz¬ 
ról és kézről. Tisztelt uram! Egész meséket beszélnek családomban az Ön Diana-krém és szappanja csodás hatásáról a 
szeplök és pattanások lemosására. Kérek én is egy Diana-krémet és két Diana-szappant. Ha nálam is ügy be¬ 
válik, mint a többieknél, ngy nagy reklámot csinálok Önnek. A küldeményt várom azonnal, utánvétellel. 

London, 1909 január 8. Üdvözlettel Charles Siemmonds. 
Tisztelt gyógyszerész úr! Kérek egy Diana-krémet és egy Diana-szappant, de csak abban az esetben, ha 

tavaszi szeplőimet elveszthetem tőle. Barátnőmnek arcza és keze tele volt nagy sárgás szeplökkel s tőle hallot¬ 
tam, hogy a Diana-krém és szappantól múlt el. Utánvét mellett várom a szépitőszereket. 

Paris, 1909 január Í2. Teljes tisztelettel Louise Riohe. 
Tisztelt,gyógyszerész úr! Kérek sógornőim és édes anyám részére három Diana-szappant és egy Diana 

fehér púdert. Állítólag jobb szappan és púder nem létezik a Dianánál. Legalább azt állítja, a ki használja. 
Berlin, 1908 deezember 10. Tisztelettel H. H -né mérnök neje. 

A Diana-púder teljesen ártalmat¬ 
lan, az arczon gyönyörűen és 
egyenletesen tapad, szabad szem¬ 
mel teljesen láthatatlan, nagyon 
kellemes és gyenge illattal bir, 
éppen ezért nemcsak hölgyek, ha¬ 

nem urak is használják, :: 

Egy üvegtégely Diaiia-crém (nappali és éjjeli használatra) l kor. 5O f. 
Egy üvegtégely Diana-erem (csak éjjeli használatra) l kor. 5O f. 
Egy nagy darab Diana-szappan l kor. 5O f. 
Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel 

együtt (fehér,1 rózsa vagy sárga színben) \ k o r . 5O f. 
Kapható egész Európában a gyógytárakban, drogériákban és parfümériákban. 
Aki nem tudja saját helységében beszerezni, az rendelje meg a központból: 

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész 
Budapest, Károly-körút 5. sz. 

(A. legkisebb megrendelés is forduló postával utánvéttel eszközöltetik.) - ' 
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batározott viteldíj is csatolandó. 

GRÓF ANDRÁSSY DÉNES KÉPTÁRA 
KRASZNAHORKAVÁRALJÁN. 

K O R U N K szürke egyformaságában egyre rit¬ 
kábban találkozunk különleges egyéni¬ 
ségekkel. Hozzászoktunk, hogy az azonos 

nevelés és társadalmi állás az embereket ni¬ 
vellálja, egymáshoz hasonlóvá tegye, így min¬ 
denkor nevezetes esemény számba megy, ha 
oly valakivel ismerkedünk meg, ki saját énje 
törvényei szerint fejlődött és az évek során 

elérte azt a lelki tökéletességet, a melyet az 
átlagembernél hiában keresünk. Gi'óf And-
rássy Dénes ezen ritka jelenségek közé tar¬ 
tozik. A nyilvánosságot sohasem szerette s 
ezért csak kevesen láthatták. Csupán regényes 
szerelmének és házasságának története terjedt 
el szélesebb körökbe évekkel ezelőtt. A mű¬ 
vészvilágban pedig a táj- és állatfestők szá¬ 
mára alapított két nagy ösztöndíja tette nevét 
híressé. Jellemző a nagylelkű műbarátra az 
alapító okirat azon kikötése, mely megkívánja 

az ösztöndíjat élvező művésztől, hogy a tanul¬ 
mányi időt külföldön töltse, de egyszersmind 
megtiltja neki, hogy Parisba menjen. Mert 
rokonszenvével mindig a német, különösen 
pedig a müncheni művészetet tüntette ki. 
A müncheni festészet jeleseinek alkotásait 
gyűjtötte mindenütt, miközben bámulatosán 
biztos művészeti érzékkel tudta megválasztani 
a megvásárolandó műveket. Mikor azután gyűj¬ 
teménye kezdett egyre nagyobb és nagyobb 
méretűvé válni, eszébe jutott, hogy külön épü-

GRÓF ANDRÁSSY DÉNES KRASZNAHORKAI KÉPTÁRA. — Balogh Rudolf fölvétele 

nyomdája. Budapest, IV, Egyetem-utcza 4. szám. 
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GRÓF ANDRÁSSY DÉNES KRASZNAHORKAI KÉPTÁRÁNAK EGYIK TERME 

letet emel a számára. így jöt t léire Kraszna-
horkaváralján a várhegy lábánál az a gyönyörű 
csarnok, mely hivatva volt az ő képeit és 
szoborműveit magába fogadni. 

Ez óv tavaszán nekem ju to t t osztályrészül 
a megtisztelő feladat, hogy ?e'.•gyűjteményt a 
helyszínén elrendezzem, a festményeket a fa
lakra felfüggesszem. A Bánréve és Rozsnyó 
közötti útvonal új volt előttem s a min t a 
vonat a fokozatosan szűkülő és természeti 
szépségekben folyton gazdagodó völgyben észak
nak haladt, egyre türelmetlenebbül égetett a 
vágy, hogy végre megpi l lanthassam a regényes 
hagyományok övezte büszke fekvésű kraszna-
horkai várat és láthassam egyszer igazi ott
honában annak birtokosát, ki ezen a félreeső 
helyen építtetett kedvencz műtárgyainak és 
szeretettel ápolt családi emlékeinek muzeumot. 
Kívánságom csakhamar teljesült. Előttem állott 
a várúr. Magas, karcsú férfi, ha ta lmas pát
riárkaszakállal és gyönyörű gyermeki tekintetű 
kékszemekkel. Mintha csak a régmúlt idők 
hagyták volna itt ezt az embert. E mellett 
bizonyít a környezete is. Lassanként minden
nel megismerkedtem és láttam, hogy itt, ebben 
a várban nem a mostani, nem a mi életünk 
folyik, hanem az emlékek ütöttek tanyát és 
lettek valósággá A gróf forrón szeretett hit
vesének emlékezetét ápolják és őrzik itten 
gondos, gyöngéd kezekkel. Ez a nemeslelkű nő 
volt férjének mindene B midőn meghalt, az 
életben maradt házastárs fájdalma valóságos 
halottkultuszban nyilvánult meg. Művészeti ér
zéke azonban megkövetelte, hogy ennek va
lami látható, szép emlékműben adjon kifeje
zést, így létesült a drága márványból épült, 
aranymozaikkal kirakott nagyszerű mauzóleum, 
hogy az elhunyt emlékét hirdesse az eljövő 
századok gyermekeinek. 

A képtárépület nincs a várban, hanem a 
várhegy lábánál, bent a községben, dr. Sn-
lyovszky Is tván királyi tanácsos, jószágkor
mányzó kertjében, ki maga is nagy műbará t 
és hervadhatat lan érdemei vannak a múzeum 
létrejötte körül. Az ő személyes felügyelete 
alatt épült ez a csarnok, mely minden tekin
tetben mintája lehet az előkelő m a g á n g a l é 
r iának. A múl t óv folyamán emeltetett, Hültl 
Dezső dr. tervei után, a modern műszaki tu
domány minden szükséges vívmányával föl
szerelve, min t különálló épület, homlokzatával 
az utcza felé fordulva. Néhány lépcső vezet 
föl a bejárathoz, a honnan eljutunk a két 
felsővilágítású terembe, melyek a gyűjteményt 
foglalják magukba. Az első terem meglep 
impozáns méreteivel (8 m. széltében ós 14 m. 
hosszában), ebből néhány lépcsőfokon át lé
pünk a kisebbik, ötszögletű terembe, melyet az 
előbbitől egy zöld márványoszlopokon nyugvó 

ív választ el. A két terem képe pompás lát
ványul szolgál a belépőnek, nemcsak szeren
csésen megválasztott összhangzatos arányai mi
att, hanem belső berendezésével is. A mennye
zeten elhelyezett ablaküregeken át szépen, 
egyenletesen özönlik be a fény, a falakat régi 
mus t ra u tán készült vöröses-rózsaszinű szövet 
takarja, melyhez alul harmonikusan illeszke
dik a világosszinű lambris. A nagyteremben 
elhelyezett bútorok és díszkiadványok az egész
nek bizonyos lakályos jelleget adnak. A leg
kisebb részletig minden összhangzatosan van 
itt kigondolva és még arról sem feledkeztek 
meg, hogy esténként villanyfény mellett te
kinthessük meg a gyűjteményt, Valóban meg
érdemlik mindazok, a kik ezen épület létesí
tésénél oly sok gonddal és Ízléssel közremű
ködtek, hogy munkájukhoz őszinte szívből 
szerencsét kívánjunk. Művük immár készen 
áll, a távolból idehozott képek a falakon dísz
lenek és elegáns talapzatokon emelkednek a 
szobrászat különböző alkotásai. 

Mint már jeleztük, a gróf Andrássy gyűjtötte 
képek túlnyomó része a müncheni iskolából 
került elő, de néhány olasz, franczia és magyar 
munkával is találkozunk, — az utóbbiak kö
zül kiemeljük gróf Andrássy Géza festményeit. 
Itt ott egy-egy jól ismert névre bukkanunk, 
máshol megint kevésbé hires művészek sike
rült alkolásai kötik le figyelmünket, de a leg
többet valami láthatatlan kötelék fűzi egymás
hoz, a német bensőségnek és kedélynek azo
nossága. H a a nevezetesebb mesterek művei 
felé fordulunk, egy csodálatosan szép Frilz 
August von Kaulbach ötlik szemünkbe : az 
Érett gyümölcsök, — egy csinos, sötéthajú 
nő, gyönyörű festői öltözékben, kezeiben gyü
mölcsöstálat tartva. Minden mély, teli színek
ben. Mintha csak Tiziannal álmodott volna a 
mester, midőn e képét festé. Egy remek Böck-
lin, Taraszexi, igen szerencsésen mutat ja be 
a nagy színpoótát. A hogyan a faun a mohos 
sziklatömbön esti dalát fújva elmereng és a 
mint a két női alak a fatörzsnél figyel reá, 
az a tájképi háttérrel együtt oly festői és el
ragadó, hogy az ember alig képes megválni 
tőle. Walter Firle négy kis lánykát állít elénk 
egy hollandus szobában, a mint épen az asz
ta lnál kávéznak és a beözönlő fény játszado
zik fehér főkötőcskéiken. Frilz von Ühde sem 
hiányzik. Egy kis Sírbatétel tesz tanúságot 
az ő nagy tudásáról, mely előszeretettel fordul 
a hatásos fényeffektusok felé s alakjait realisz
tikus felfogással rögzíti meg egy-egy ri tmikus 
kompoziczió keretében. Mint interieurkép Her
máim Gráf biedermeier-szobája vonja magára 
érdeklődésünket. Bizalmas szobasarok tekint 
ránk hivogatólag, tarkavirágú sopha terpesz
kedik benne, a falon kis családi képek lógnak 

ovális keretekben, egy üvegajtó és világosszinű 
függönyök egészítik ki a kedélyes berendezést. 
Kabinetkópnek elsőrangú a Pierre Benis Ber-
geret festette csendélet : Sevres-i porczellán, — 
két kecses virágmintás porczellán-edóny és egy 
gyümölcsöstál fehér csipkéterítőn. A génre-ek 
közül különösen kiválik Wilhelm von Diez 
kis festménye. N e v e : A czivakodók. Két mar-
czona legényt tüntet föl, a mint az asztalon 
keresztül egymással összetűztek. Az asztal már 
dűlőfélben s nemsokára majd a földön lesz a 
két veszekedő czimbora is. Ostade vagy Brou-
wer erejét érezzük a képen, azok nagy kolo-
risztikus képességeivel együtt. Igen finom az 
olasz Pio Jous fes tménye: Áldás után, 
egy sereg hivő a templom előtt összegyűlve. 

Különösen nagy számmal vannak a tájképek. 
Kivált a München környékét és a bajor ha
vasokat ábrázolók. I t t látjuk pl. Joseph Weng-
lein elsőrangú műveit. Teszem azt a Gross-
hesselohé-t, mely a koratavasz köntösében örö
kít meg egy tájat. Az előtérben tavacska mel
lett fehér nyirtörzsek, egész a távolban paraszt
ház teteje fölött enyhevonalú hegyek emelked
nek, melyeken a hó épen olvadásba kezd. Az 
élet vidám oldala i ránt is sok érzéket árult 
el gróf Andrássy képei gyűjtésénél. Erről győz
nek meg egyes mulatságos jelenetek Bené 
Beinicke keze alól, min t a Vigalom után ós 
a Kávénénikék cziműek. Jelenlegi feladatomtól 
messze vezetne, ha az egész gazdag gyűjte
ményt, mely most, a nyáron nyílott meg a 
nagyközönség részére, minden érdekes apró 
részletében megbeszélném. Legyen elég, ha ez
út tal még csak annyit említek meg, hogy a kiál
lított műtárgyak száma, hozzájuk adva a leg-
újabbi vásárlásokat, mintegy százötvenre megy. 
Az új szerzemények közül legjelentősebb Franz 
von Stvck bájos allegorikus képe, a Tavasz, 
melyet annak idején annyira megbámultak a 
muzeumokban s a mely jelenleg gróf And
rássy Dénes krasznahorkaváraljai gyűjteményé
nek egyik legnagyobb ékessége. 

Dr. Térey Gábor. 

KÖNYÖKGÉS FÁKAÓHOZ. 
Uram, mi mind a te gúlád építjük, 
Mi ifjak s frissek, vének s betegek, 
Számítunk, ásunk, faragunk s kotyvasztunk, 
Mi sötét egyiptomi emberek. 
Mi végre mind? Te tudod, bölcs és jó úr, 
MoDdják, haragszol, hogyha kérdezünk, 
Mi nem értjük az egész roppant terved, 
De mondják, örülsz, ha dicsérgetünk. 

Engem is, uram, küldtél kőfejtésre 
Sivatag szérűn, perzselő napon, 
Erősnek hittél keserűbb munkára, 
Mert karom szijjas s vas a homlokom ; 
Hiszen jó, állom, Fáraó, te láttál, 
De e kő már mégis nehéz, nehéz, 
Fői a fejem, a szivem betegen zúg, 
Izmomba áll a hideg reszketés. 

Nem vagyok gyáva. Álltam én nehéz sort, 
Keserű kínom nem czégérezem, 
De sok ez uram, ez a kő csontig mar, 
Ajkam kékül és megáll az eszem. 
S számomra szűken osztasz ételt s álmot, 
Szépre, finomra — szomjazom csupán, 
S nincs egy nő, uram, nincs egy csókos jó nő, 
Ki csókoljon e kőmarás után. 

Uram, fakadtam daczra i s ; megszegtem 
Búsult fejem: Hej Fáraó, átkozlak, 
Átkozom gúlád és minden kövét is, 
Mert vérszagúak s könnyet szomjúhoznak. 
Sírtam, leültem. De akkor arczomba 
Ostorod sújtott húst harapva, fájva, 
Jaj, ostorodba, uram, szöget fontál, 
Tudod, rabszolgahús hosszan nem állja. 

Hát loholok a többi közt lihegve, 
Fogcsikorgatva, éhen és szédülve, 
Fájó emberkék közt, — egyformán tűrünk, 
Ki gyáván tűrve, ki hó'sileg tűrve. 
Mi végre mind ? Mi nem látunk a csúcsig, 
Csak a rögünkig s töprenkedünk fájva : 
Vájjon nem szörnyű, irgalmatlan játék 
Egész gúlád, a szent világcsodája? 
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„ . „ , „ Walter Firle: Keggelinól. 
Gróf Andrássy Géza: Erdő. 
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Uram, többé már nem lázongok, ámde 
Most igen súlyos követ kell hurczolnom, 
Nem, mégse bírom, uram, ha ez így tart 
Én elterülök a véres porondon. 
Nem lázongok, csak illendőn könyörgök, 
Uram, Fáraó, áldott vagy te, áldott, 
Nem kisebb kő kell, óh csak adj melléje 
Egy falat hitet, egy csókot s egy álmot. 

Bodor Aladár. 

KIKÖTŐ. 
Halálsápadt, fénytelen, fáradt 
Zöld vize lomhán apad meg árad : 
Ez az én éltem, kikötő, régi, 
Elhagyott, sírni való. — 
— Talán ezért szeretem őket, 
A régi, csendes kikötőket, 
Hol egymást szánakozva nézi 
Pár elfáradt hajó. -

Kint vad hullámok tánczuk járják, 
A napfény arany-koronáját 
Egymás fejéről tépik, zajgva 
Kérlelhetlen csatán ; 
Ujjong a győztes, elsötétül 
A győzött s felhörög a mélybül . . . 
— Itt csend. A víz-szint kigyós rajza 
Futkos a gát falán. 

A lelkem is, holt víz mezője, 
Pár emlék ócska kikötője; 
Hullám csak néha futja által, 
Ha az eszembe jut 
Valaki, a ki nékem drága, 
S emléke, mint gyors könnyű bárka, 
Feszülő fehér vitorlával 
A kikötőbe fut. — 

A tenger mozgó, izmos hátán 
Hány elfelejtett, kedves bárkám 
Bukdácsol, tépett zászlajával 
Küzködve odaki. 
Megjön egy-egy, megáll ós hallgat, 
Vitorlája fekete, lankadt, 
S borzongás fut a vizén által, 
Mert meghalt valaki. 

— Ti szép hajók, vigak, erősök, 
Asszonyok, lányok, ismerősök, 
Díszítsenek nevető szinek, 
Víg ünnepre valók ! 
Jertek dalolni, égni fényben 
A fénylő kikötői éjben ! . . . 
— Csend van. S jönnek árnyán a víznek 
A halálszín hajók. 

A sötét vizet már belepték, 
Mint nagy, feketeszárnyu lepkék, 
Árnyékvető vitorlák rúdját 
Meglengeti az ár. 
Kosz árboczuk, mely meg-megreszket, 
Vet rájuk fekete keresztet, 
Fehér hajók az öböl útját 
Eég elfeledték már. — 

Nagy Zoltán. 

A F E K E T E VÁROS. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta M I K S Z Á T H K Á L M Á N . 

Sokáig odamaradt a nemzetes asszony; Fab-
riczius mindenféle mulatságot próbált kitalálni, 
de soha még nem telt olyan lassan áz i d ő ; a 
raj csakugyan kijött, ráült egy cseresznye
gallyra, Koch uram eljött, berázta a köpübe ; 
ezt mind végig nézte Fabriczius, azután újra 
felment a szobájába, elővette az ó-testamentu
mot s rányitott az égő tüzes kemenczébe vetett 
három zsidó férfiakról szóló fejezetre; olvas
gatta, de ez egyszer épen nem szánakozott raj
tuk, mert ő maga is most ép olyan tüzes ke-
menczében érezte magát, sőt inkább cserélt 
volna az ifjakkal, mert azokról már tudatik, 
hogy bent nem égtek, míg az ő sorsa még 
bizonytalan. Öreg uzsonna ideje is elmúlt, de 
még mindég nincs it t a mama. Néhány aktát 
szedett elő, ta lán a munka szalasztja meg az 
időt, de bizony nem értett ő azokból semmit, 
a fekete betűk bolondjába tánczoltak előtte, 

végre is a kutyával, a Popráddal kezdett ját
szadozni, míg végre a füleit hegyezte Poprád, 
a mi jele, hogy az utczaajtó csikorgását hallja 
ott künn, egyet mordult, meg elhallgatott. 
Tudta már, ki érkez.k. Az ismeretes ruhasuho-
gás hallható lett, a Fabriczius szive hevesen 
kezdett dobogni és benyitott a nemzetes asz-
szony. 

Letette mantil láját egy karszékre, aztán a 
gyöngyöt vette le a nyakáról . Fabriczius nem 
mert ránézni, hogy az arczából olvasson, kissé 
félrefordult s félénk, fojtott hangon kérdez te : 

— Hogy állunk ? 
— Megállj, hadd vegyem ki előbb a fülbe

valókat, mert egészen lehúznak. Tanulj egy 
kis- türelmet. Hé, Zsuzsi, gyere be fiam. Ereszd 
meg egy kicsit hátul a midért, mert mindjárt 
megfúlok benne. Nem való már öreg asszony
nak a parádé. Puha zsölle, fehér czipó való az 
öreg asszonynak. No, most elkotródhatsz. Mit 
is kérdeztél, édes fiam? 

— Hogy mi tör tónt? 
Fabricziusné beült a zsölléjébe, de még min

dég nem nyilatkozott, előbb még egyszer be
kiáltotta Zsuzskát. 

Keresd meg a kötésemet, te kecskebéka, 
így ni. Most pedig eredj a pinczébe és hozzál 
egy kis sárgarépát a kanárinak, hadd énekel
jen. (Egyedül maradván, a fiához fordult.) Há t 
tudod, nem szeretek beszélni fontos dolgokról, 
csak ha teljes kényelemben ülök. A kötőtűk ós 
az eszem egyenletesen és szoros kapcsolatban 
mozognak; vagy mind mozog, vagy egy Se. 

— Köszönöm szépen, de engem valóságos 
kínpadra feszít. 

— u g y a n eredj, te golyhó, hiszen az a leány 
olyan ártatlan, mint a ma született bárány. 

Az öröm ragyogása öntötte el a szenátor 
arczát. 

— Oh, mamókám, édes mamókám ! 
— Nincs azon annyi makula se, a mennyi 

egy pók lehellete a lil iomon. 
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Böcklin: Tavaszest. 

— Hát hogy volt, mi volt akkor az a találka 
a vendéglőben ? 

Fabricziusné vállat vont. 
— Mit tudom én, hogy volt. 
— Hogyan ? — szólt Fabriczius elboruló 

homlokkal. — Kegyelmed nem tudja? Hát nem 
kérdezte? 

— Kérdeztem én mindent, de a beszéd végre 
csak beszéd. 

— Akkor aztán miképen mondhatja, hogy 
.ártatlan? — fakadt ki ingerülten. 

— Mert láttam. 
•— Látta ? — monda gúnyosan. — Hát lehet 

azt látni ? 
— Lehet bizony, csak szem kell hozzá . . . 

anyai szem. Hiába mosolyogsz kétkedőleg. Van 
olyan tudás is, mely fölötte áll annak, a mit 
a könyvekből, s a hogy ti mondjátok, összetett 
bizonyítékokból, tanúvallomásokból lehet meg
állapítani. Az anyai tekintet a lélekbe fúródik. 
Az anya lát az ilyenekben még vakon is. Ha 
máskép nem, hát megszagolja a mennye bűnét. 

— Oh, anyám, bár csak igaz lenne! 
— Az úgy is van. Mert a szeretetnek vannak 

olyan csodái. A mi te neked fájna, édes fiam, 
az előbb az én szivemen szalad át. Ha már 
most én azt mondom, hogy Eozália ártatlan. 

az nem üres levegő, és a ki ennek az ellen
kezőjét meri állítani, annak én velem gyűlik 
meg a baja, forgós teremtette. 

Fölrakta csípőjére mind a két kezét s ki
hívóan nézett szót, mintha láthatatlan ellen
ségekkel volna tele az egész szoba, pedig már 
akkor de szívesen adta meg magát az egyetlen 
kételkedő is. 

Ezek után elbeszélte a nemzetes asszony a 
látogatása részleteit. Mohón szürcsölte fel a 
szenátor, mint a szomjas föld a harmatcsep
pek et. 

— Nos hát ott voltam, és már itthon elgon
doltam a tervet. Nem mentem üres kézzel. El
vittem az utolsó georgina-rózsát, mert azokról, 
a mint jól tudod, az a babona ól az itteni 
fejérszemély-világban, hogy a ki egy ilyen 
rózsát hajába tűz, kérője lesz abban az évben, 
a ki kettőt tűzhet, annak két kérője lesz. Hát 
jól van, megyek a rózsával, többnyire künn 
voltak a növendéklányok az ambituson, majd 

Ult.de : Krisztus sírbatétele. 

Kowalski Vicntsz : Farkasoktól megtámadott postakocsi. 

G E Ó F ANDEÁSSY D É N E S K E A S Z N A H O E K A I K É P T Á E Á B Ó L . 

kiugrott a szemgolyójuk, úgy nézték azt a ró
zsámat. Mind kérő után bomlik az. Tudakolom 
Eózikát, azt mondták, bent himez a Kröszter 
kisasszony szobájában. Csakugyan ott foglala
toskodott a keresztanyád oldala mellett. Beszél
tünk prücsköt-bogarat, mint közönségesen, mi
kor egyszer csak ráviszem a szót nagy ravaszul 
a georginára, hogy kinek adjam. «Magának 
már úgy-e adtam, Eózika?» Mire mosolyogva 
felelte, hogy ő már kapott egyet az idén, de 
elvesztette a hajából, hát elvesztette a kérőt 
is. «Érdekes volna, ha tudná, hol vesztette 
el», — kérdeztem, a tervemhez hiven. Kacza-
gott és süppedtek almavirágszin arczán azok 
a kis gödröcskék (ha láttad volna, te Toncsi!). 
«Hát biz én azt a kerti vendéglőben vesztet
tem el, mikor Quendel úr . . . mikor is volt 
az, Mathild nóni?» «Kedden este, sőt ójjel»,— 
szólt közbe Kröszter kisasszony. Nagy meg
lepetést színleltem. «Éjjel? Megfoghatatlan! 
Mit csinált ott ójjel?» Tiszta tekintetét rám 
emelte s látszott elfogulatlanságán, büszke 
nyugodtságán, hogy nem veszi szavamat für
késző nyomozásnak, inkább csodálkozásnak a 
bátorsága fölött. ((Örökségi ügyben egy irást 
kellett aláírnom tanuk előtt.» «Kik voltak a 
tanúi ?» — kérdeztem. «Quendel úr — felelte, — 
és Görgey György.» 
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A fiatal szenátor felugrott, mint a kit kigyó 
mart meg. 

— Görgey György, — ismételte a nevet sö
téten. — Ezt jó lesz tudni. 

— Ne csinálj magadnak rémképeket, bará
tom, hiszen az eset világos. 

— Már t. i. mire nézve világos ? 
— Természetesen arra nézve, hogy Eozáli 

ártatlan. 
— Miből gondolja ezt? 
— Nos, mondtam már, a tekintetéből és ab-

— Valami rothad itt, valami rothad ! — kiál
tott fel a szenátor keserűen s kezét lüktető 
halántékára tapasztá, mintha a széteséstől fél
tené fejét, szemei vérbeborúltak. — Az előadás 
nagyjában iszen igaz lehet. A vén gazember 
Quendel természetesen elvihette Eozálit, ahhoz 
joga van, de az indok, mamám, gondolkozzál 
az indokról! Micsoda együgyű mesécske. Hogy 
egy okmányt kellett aláírni tanuk előtt. Hát 
miért kellett azt a kerti vendéglőben aláírni, 
úgyszólván éjjel, ocsmány szerelmi kalandok 

czoló lépésekben rohant a nemzetes asszony
hoz és elkezdte széles örömében csókolgatni. 

— Eredj no. Még megfojtasz. De hát ne ug
rálj, mint a Máriássy Gábor kossá, mikor sót 
látott. Ülj nyugodtan, veszteg, hadd beszéljem 
el a többit is. 

— Hát tovább is van ? 
— A java még csak most következik. 
— Köszönöm, édes anyám. Teljesen meg 

vagyok nyugtatva. A többi már engem nem is 
érdekel. 

T Ű Z H E L Y M E L L E T T . — Gál István rajta, 

ból az egyszerűségből, nyíltságból, a melylyel 
elbeszélte a kerti látogatását. Egy bűnös leány 
nem viselkedett volna úgy. 

— Maga mama a legjobb asszony a világon, 
de az ilyenekhez nem ért. Én az ellenkezőt 
olvasom ki ebből az előadásból. 

— Hogy-hogy? 
— Kifogásolom és elitélem az egészet, s 

hibáztatom Kröszter kisasszonyt is. 
— Miért ? Quendel úr megjelenik s elkéri 

növendékét fontos ügyben. Nem kötelessége-e 
kiadni ? 

— Megengedem, de hogy fut oda Görgey 
György ? 

— Azt már igazán nem tudom, de nem is 
tartom lényegesnek. 

roszhírű színhelyén ? Hát nelh Írhatta Volna 
alá otthon az intézetben? 

Fabricziusné felkaczagott édesdeden, hogy 
szinte a könnye csordult ki. 

— Oh, te bolondos gyerek, te! Minek szólsz 
hát közbe, míg végig nem hallgatsz. Mert hi
szen már épen ott tartottam, hogy azért men
tek a kerti házba, mert az alispán személyes 
jelenlétében kellett az okmányt aláírni. 

Hát persze. No persze. A szenátor a hom
lokára ütött. Ez most már világos! Megnyílt 
előtte az egész perspektíva. Igaz biz az, ott 
volt az alispán is. Hisz akkor fogta el Nust-
korbot. És természetesen ő nem jöhetett be a 
városba, se nem jelenhetett meg ott nappal. 

Olyan jó kedve támadt hirtelen, hogy tán-

— Hátha még az is érdekelne. Hallgasd 
csak, mi történt azután. Azt mondom Eozáli-
nak. «Hát sajnálta a rózsáját?)) Mosolygott 
szegényke és így felelt: «Sajnáltam, de csak a 
rózsát ós nem a kérőt.» «Természetesen, — 
mondám, — mert csak a rózsát vesztette el, 
galambom, mivelhogy már hordta a hajában, 
tehát a kérő meglesz.» «De abba meg nem hisz 
az én Eozáliámn, —jegyezte meg az öreg Ma
thild. «Pedig, legalább ebben az esetben, bizo
nyos, — erősködtem velők, — annyira bizo
nyos, hogy már itt is van a házban.» Mind
ketten kérdőleg pillantottak rám. Azt hitték, 
félrebeszélek. «Sőt itt van a szobában, — foly-
tatám, — mert én vagyok az, kedves kicsikém 
ós kérem, legyen a fiamnak felesége.» 
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A KIÁLLÍTÁS NAGYTERME. 

Lángbaborult a gyennekszenátor arcza. 
- Anyám, ha csakugyan megtetted, — kiáltá 

fojtott, rekedt hangon, — akkor . . . 
— No persze, hogy megtettem, ha mondom, 

és mi van akkor? 
- Akkor hajmeresztő vakmerőséget csele¬ 

kedtél, hiszen ez a dolog még meg nem érett. 
- Miért ne volna érett, hisz szeret? 
- Mondta? — lihegte szinte lázasan. 
- Nem mondta, de nem birta eltilkölni. 
- Beszélj, beszélj hát! Mi történt azután ? 
- Az ő arcza is úgy borult lángba, mint a 

tied most s egy Miatyánk alatt, nem tudom, 
hogyan történt, egyszer csak nincs többé a 
szobában. 

— És aztán, aztán? 
- Aztán kerestük keresztanyáddal. Keres¬ 

tük, kerestük, az egész házat tűvé tettük, kia¬ 
báltuk a nevét, sehonnan semmi nesz. 

— Istenem, Istenem. 
- No ne félj, nem veszett el. Végre mégis 

csak megtaláltuk az éléskamrában. Egy elesé-
ges zsákon ült és sirt, sirt keservesen. Magam¬ 
hoz vontam, fejét az ölembe tette (oh. milyen 
édes feje van), kérdeztem, hogy mit mondjak 
neked, de nem felelt, csak egyre sirt, zápor 
módra . . . nézd, milyen nedves itt a selyem 
ruhám. 

A gyermekszenátor bizonytalanul nézett az 
anyjára. 

- Azt mondja mamácskám, hogy sir, hát 
hogy vegyük ezt most ? 

- Oktondi vagy, fiacskám! A nő szive a 
szemein át mutatkozik, álnoksága a tetteiben, 
ravaszsága a nyelve hegyén. Rozáli sir, mert 
tele van a szive és szeret, te pedig most eredj 
és törüld le a könnyeit. 

Nem mondatta magának kétszer, csinosabb 
ruhát vett föl és sietett át a szomszédba. De 
bezzeg nem sirt már akkor Rozália, az udvar¬ 
ról hallotta csattogni a hangját, a mint egy 
víg német dalt énekelt, gitár kísérete mellett. 

A szalon már akkor tele volt. Ilyenkor jöt¬ 
tek a látogatók Kröszter kisasszonyhoz, épen 
péntek lévén, előkelő katonatisztek és a hely¬ 
beli patricziusok fiai, úgyszintén a kisasszony 
barátnői. Ilyenkor mindig egy kis hangverseny 
volt a társalgó teremben, valamelyik kisasszony 
szavalt, egy másik énekelt, a harmadik tán-
czolt. Irigyelt ember volt, a kiknek e péntek 
estékre joga volt megjelenni Eröszteréknél. 
Á kisasszony mindig ki tudott gondolni valami 

kedveset, valami eredetit, a mi elhajolta a kö¬ 
zönséget s a miről sokat beszéltek nemcsak a 
városban, hanem a környéken is. Kivált télen 
fejtett ki nagy leleményességet. Egyszer csak 
a múlt karácsonykor behoznak a cselédek két 
teknőt és vizes dézsákat, uram teremtőm, mi 
lesz itt, majd bejönnek a kisasszonyok, felgyűrt 
ingújjakkal, fölhajtott szoknyákkal és elkezde¬ 
nek mosni, — ugyanis a mosásból tettek vizs¬ 
gát a kisasszonyok, — de micsoda gyönyörűség 
volt azt nézni. Máskor rokkák mellett ülve ta¬ 
lálja a belépő e törékeny, piskótatestű, bűbájos 
teremtéseket. 

Rozália ma ügyetlen volt. A mint Fabricziust 
belépni látta, kiesett kezéből a gitár. Blom 
Miklós odarohant, fölemelte, de ebbe annyira 
belezavarodott, hogy a dalocska szövegét el¬ 
feledte. A leányok nevetgéltek, míg végre az 
egyik kis leány megsúgta a következő sort s 
Rozália tovább folytathatta a dalt, de fátyolo-
zottan, szintelenül, mintha nem is az ő édes, 
olvadékony hangja volna. 

A hangverseny után némi játékok következ¬ 
tek, a * künn a farkas, bent a bárány», meg a 

dótusz virág utazásai), és ámbár öreg asszo¬ 
nyok is voltak jelen, a kik minden mozzanatra 
figyeltek, az okos Kröszter kisasszony mégis úgy 
tudta irányítani a helyzetet, hogy a keresztBa 
egyszer-egyszer zavartalanul szót válthasson 
Rozáliával. Az ilyen hevenyészett műsorhoz 
mindenki hozzájárult, a mivel tudott. A fiatal 
Révay Imre kuruczhadnagy hasbeszédet produ¬ 
kált, Andrássy generálisnak egy párbeszédét az 
öreg Vinkóczynéval, a hol szállva volt, halálra 
lehetett azon kaczagni. Azután Blom ajánlkozott 
kunsztokra. A keleti bűvészeinek sok csinyját-
binját eltanulta az itt csatangoló törököktől. 
Árvizet tudott fakasztani, vagyis csak azt, a lát¬ 
szatot, mintha nagy víz folyna be az ablakon, 
mire néhol az asszonyok a szoknyáikat kezd¬ 
ték emelni, a kik nem tudták, hogy az egész 
csak szemfényvesztés. A dinnyemagot betette 
valami pépbe, arra egy rózsaszín folyadékot 
öntött s ime, a dinnye nőni kezdett, levelezni, 
nyílni és a nézők szeme előtt pirinyó gyümöl¬ 
csöt hozni. 

Mindenekelőtt egy kis asztalkára volt a bű¬ 
vésznek szüksége. 

- Rozáli, hozd el azt a kis asztalkát az én 
szobámból. 

Majd egyet fordult a vendégek közt és azt 
súgta Fabricziusnak: 

- Eredj keresztfiam, segíts Rózának a kis 
asztalt behozni. 

Fabriczius eltűnt észrevétlen, de a mint meg¬ 
jelent az ajtóban, Rozáli, mint előbb a gitárt, 
legott elereszté az asztalkát, a mit kifelé czi-
pelt s megremegett, mint a nyárfalevél. 

- Jaj, maga is itt van! 
- Rozália, — szólt Fabriczius, — nem ha¬ 

ragszik anyámra, hogy olyan vakmerő volt? 
Rozália a kezét nyújtotta. 

- Haragudni? Hiszen ő boldoggá tett! 
- Hát szeret? Hát igaz, hogy szeret? — 

kérdó Fabriczius hevesen. 
- Hát nem vette eddig észre? — felelte a 

leány mélán, álmodozón. Valami picziny szemre¬ 
hányás is volt a szavaiban. 

- Hiszen reméltem, de anyám nem hozott 
semmi határozott választ. 

- Mert még korai lenne. 
— De ha szeret . . . 

- Közölnöm kell előbb valakivel, annak a 
beleegyezésétől függ. 
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FÜLKE, SZOBROKKAL. 

A M Ű V É S Z H Á Z K I Á L L Í T Á S Á R Ó L . 

Borszéky Frigyes: Márta. 

- És ki az a valaki ? — dadogta Fabriczius. 
- Apám, a kinek nincsen a világon senkije. 
- Velünk fog lakni, Rozália. Szolgája le¬ 

szek, a helyet is megfújom, a hová leül. 
Rozália sóhajtott és nem felelt. 

(Folytatása következik.) 

MŰVÉSZHÁZ. 
Művészeti életünk legújabb eseménye a Mű¬ 

vészház megalakulása s első kiállítása. A Mű¬ 
vészház — mely művészeti egyesület alakjá¬ 
ban gróf Teleki Géza s Iványi- Grünwald 
Béla festőművész, valamint dr. Domony Mó¬ 
ricz alelnökök vezetése alatt alakult meg — 
arra törekszik, hogy lehetővé tegye az erők 
egyenletes megoszlását és elhelyezkedését, a 
mi a két régi testvóregyesület, a Műcsarnok és 
a Nemzeti Szalon mellett nem volt lehetséges. 
A Műcsarnok hagyományaihoz hiven békén 
szolgálhatja az akadémikus és klasszikus esz¬ 
ményeket, a nagy stílust, a történeti festésze¬ 
tet; a Szalon művásárjává lehet a középfaju, 
kisebb igényű festészetnek, a Művószház pedig 
megnyithatja kapuit minden új művészi törek¬ 
vés és az új művésznemzedék előtt. 

Első kiállításából Ítélve a Művészház — úgy 
látszik - nem áll kizárólagos szolgálatába 
egy bizonyos, határozott művészi iránynak -
szinte tüntet vele, hogy valósággal összeválo¬ 
gatta első tárlatára is az új művészet egy¬ 
mástól lehetőleg különböző irányainak tehet¬ 
ségben és értékben jellemző kéviselőit. így ke¬ 
rültek egy csoportba : Egry József, Boromissza 
Tibor, Borszéky Frigyes, Góth Móricz, Kádár 
Béla, Littkei Antal, Plány Erwin és M. Vészi 
Margit festőművészek, Kisfaludi Stróbl Zsig¬ 
mond és Liipola Yrjö szobrászművészek és 
Gajduschek Erzsi, iparművészeti tervezetekkel, 
meg művészi fényképekkel. Megannyi külön¬ 
böző egyéniség; csak két közös vonásuk van: 
tehetségesek és - - fiatalok. 

Műveiknek kellemes keretéül szolgál a Mű¬ 
vészház váczi-utcza 9. szám alatt épült kiál¬ 
lítási helyisége. Egy nagy, felső világítású, 
hat zárt fülkébe osztott teremből és három 
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interieurró kiképzett kisebb teremből áll az új 
kiállítási helyiség, melyben az. egyes festők 
művei külön-külön vannak elrendezve, hogy 
egyéniségük zavartalanul érvényesülhessen. Job¬ 
ban is érvényesülnek így, mint más tárlato¬ 
kon, a hol eddig találkoztunk velők. Egry Jó¬ 
zsefet például csak most ismerhettük meg a 
maga egész zordon erejében, melylyel a föld 
népének életét oly kifejezőén és jellemzően 
tudja érzékeltetni. Thémáihoz mérten kifejezési 
stílusa is széles, erőteljes, szinte monumen¬ 
tális ; formanyelve nagyvonalú, szűkszavú s 
e szűkszavúságában is beszédes, akár a ma¬ 
gyar paraszté. Boromisza Tibor egészen más 
jellemű művész, mint Egry. A szín szerelmese, 
a ki mintha csupán színben látná és erezné 
a világot, nyugtalan, heves, szinte izzó a festői 
temperamentuma, a fanatikus «keresők» közül 
való s így ma - - természetesen - - a neo-
impresszionizmus harczos katonája, de már 
ebben az első gyűjteményében is vannak al¬ 
kotások, melyek ennek az új iránynak leg¬ 
érettebb termékei közül valók. Borszéky Fri¬ 
gyes megint másmilyen irányt követ. Hangu¬ 
latfestő és kissé elbeszélő is, a ki egyik kezé¬ 
vel még az akadémikus - - sőt talán helye¬ 
sebben - - a magyar, a legnemesebb magyar 
hagyományokhoz tapad. Színlátása azonban 
finomabb, mint sok mesteréé, a kitől tanult, 
a nélkül, hogy egyik fő erősségét, rajzbeli ere¬ 
jét feladta volna. Tud komponálni és szereti 
a gyengéd, előkelőén választékos harmóniákat. 
Ezek az erősségei megvannak Littkei Antalnak 
is, valamint Góth Móricznak, a ki azonban tu¬ 
dásban kiforrottabb, a mi képessé teszi, hogy 
ne csak érzésben lehessen művész, de a tech¬ 
nikában is virtuóz. Kevésbbé ismert emberek 
Plány Ervin és Kádár Béla, bár ők is meg¬ 
fordultak már a kiállításokon és mindig siker¬ 
rel állták a sarat. Plány még; kere.si a maga 
útját, gyűjteményének egyenetlenségén látszik: 
mint törekedett régebben erőteljes, összefog¬ 
laló jellemző rajzolásra s mint fordult azon¬ 
nal a színhez, a mint a rajzban kellő erőre 
kapott. Kádár viszont egyenesen halad czólja 
felé. Kifejezetten dekoratív tehetség, a ki fel¬ 
tűnően szellemes szín- és formanyelven s biztos 
stilizálással tudja elmondani mondanivalóját. 

Góth Móricz : Varrónő. 

A kiállítás két művésznője közül M. Vész 
Margit a budapesti és párisi irói és művész¬ 
világ ismertebb alakjainak kegyetlen szatirájú, 
de elmés és mulatságos torzképeivel, Gajdu-
schek Erzsi pedig ízléses iparművészeti terve¬ 
zetekkel, valamint beállításban és kivitelben 
egyaránt magas művészi színvonalon álló fény¬ 
képekkel vesz részt. Gyűjteménye, melyben a 
fővárosi társasélet legismertebb alakjai vannak 
megörökítve, nagy vonzó ereje a kiállításnak. 
Látványosság számba megy Liipola Yrjö-nek, a 
finnből magyarrá lett fiatal szobrásznak és 
Kisfaludi Stróbl Zsigmondnak szoborgyűjte¬ 
ménye is. Mindketten jól ismert nevek a Mű¬ 
csarnokból, de csak itt bontakoznak ki teljes 
értékük szerint. 

A Művészház belső berendezése Mihályfi Deák 
Jenő ügyvezető igazgató ízlését dicséri. A kiál¬ 
lítás rendezési munkálatait dr. Rózsa Miklós 
művészeti igazgató végezte. 

HÁZTARTÁS. 
Elbeszélés. — Irta Erdős Kenée. 

Alfonzine, a cselédünk, a következő levelet 
irta a falujába: 

•Piccini Orsola asszonyságnak Reggianóban, 
a sienai provinziában. 

Kedves Orsola, minthogy te már a múlt 
esztendőben többször kértél engem, hogy a 
leányodat, Mariucciát, ha tehetem, helyezzem 
valami jó szolgálatba, s minthogy ezt neked 
meg is ígértem, de az igéretemet meg nem 
tarthattam, mert nem akadt olyan hely, a hova 
ilyen fiatal és tudatlan gyermeket, mint Mari-
uccia, beajánlhattam volna, és mert most a 
jó Isten segedelmével volna ilyen hely, tulaj¬ 
don abban a házban, a hol én szolgálok, kér¬ 
dezem tőled, hajlandó volnál-e a leánykát el¬ 
küldeni, hogy mellettem szobaleány legyen, 
mivel tudd meg, hogy én két idegen, messze 
országbeli úrnőnél vagyok, a kiknél dolgom 
oly jól van, hogy nem tudom eléggé meg¬ 
köszönni Istennek ezt a szerencsét és mivel 
az úrnőim háztartást itthon vezetnek és nekem 
kell takarítanom, bevásárolnom, főznöm és a 
vendég igen gyakori a házban, hát az úrnőim 
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azt mondták, ha tudok egy jó leányt, a ki 
dolgos és becsületes, fogadjam magam mellé, 
hogy legyen, a ki segítsen a munkában, hát 
ezért gondoltam reád Orsola és leányodra, 
Mariucciára, hogy ha elküldenéd, nem bánnád 
meg, mert azt mondhatom, csak a menyország¬ 
ban lehet jobb dolga, mint itt van az ember¬ 
nek, a hol soha egy haragos szót nem hall, 
mintha templomban volna, mert igen csöndes 
és istenfélő úrnők, ámbár fiatalok, de egész 
nap az egyik ir, a másik olvas és csak a 
tisztaságot és jó magaviseletet szeretik, ebben 
pedig tudom, hogy a te Mariucciáddal meg 
lesznek elégedve, mert ismerem a házad táját, 
tudom, hogy ott minden ragyog a tisztaság¬ 
tól, a mi pedig az ellátást illeti, attól ne félj, 
mert ebben a házban a cselédet nem hagyják 
éhezni, mint némely helyen, a hol az asszony 
egész nap uszályos ruhában ül, de a cseléd 
szájától a falatot irigyli, azért kedves Orsola, 
szánd el magad és ha tetszik az ajánlatom, 
ird meg, elküldöd-e a leányodat és mikor, 
hogy én ezt előre tudjam, addig is jó szívvel 
üdvözöl téged mindenkor tisztelő 

Alfonzinád.» 
- Tessék, - - mondta Alfonzine, - - irtam 

annak az Orsolának, hogy a leányát küldje. 
Szíveskedjék elolvasni a levelet, benne van-e 
minden, hogy megértsék jól, mert ezek egy¬ 
szerű falusi emberek és nagyon a szájukba 
kell rágni a szót. 

Elolvasom a levelet és mondom : 
- Nagyon jó, nagyon jó, Alfonzine, ámbár 

egy mondat az egész és a pontozással nem 
sok időt vesztegetett. 

— A pontozással — mondja ő, — nem kell 
az ilyen falusi embereknél annyi czeremóniát 
csinálni. Különben is — teszi hozzá kissé res¬ 
telkedve, - - a nagybetűket mindig elvétem, 
elcserélem, miegymás. Ezért irok inkább ki¬ 
csinyeket. 

Eendben volt. Megczímeztük a levelet a 
kellő nagybetűkkel és ment. 

Négy nap múlva pedig visszajött rá a vá¬ 
lasz és szólt a következőképen. 

«Kedves jó Alfonzine. Szivemből örültem a 
Levelednek, hogy nem feledkeztél meg Rólunk, 
szegény Emberekről. És hogy a mire Kértelek, 
most kész vagy teljesíteni, ugyanis Mariucciát 
illetőleg, a ki is köszöni Leveledet és szintén 
nagyon örül. Te tudod Kedves Alfonzine, hogy 
én a Gyermekemet nagyon féltem és olyan 
nagy Tárosba, mint Eóma, a világért sem kül-
deném el magára. De hogy Catherinával, a 
másik leányommal olyan szerencsém volt, tiz 
évig szolgált egy helyen és onnan férjhez 
ment, szép ajándékot is kapott, arra gondol¬ 
tam, hátha Mariucciának is jobb lesz, ha el¬ 
kerül a háztól. Ha tehát őt Magadhoz veszed, 
Kedves Alfonzine, én nyugodt sziwel küldöm', 
mert tudom, hogy melletted úgy van, mintha 
az anyja mellett volna és hogy te vigyázol 
rá, nehogy rósz erkölcsű betyárral szóba áll¬ 
jon, mert hallom, hogy Rómában ilyen sok 
van. Azért ird meg, hogy mi teendője lesz a 
leánynak, mert tudod, hogy nem ért máshoz, 
csak fonáshoz és szövéshez, no meg a mi kis 
mezei munka van így faluhelyen. Te ezt már 
tudod, hiszen magad is csak innen kerültél 
ki. Ha a leányomban bizodalmad van, úgy 
november elején el is mehetne, addig nem, 
mert most kezdődik nálunk a gesztenyeszedés 
és azt tudod, hogy ilyenkor minden kézre 
szükség van. 

Szíves Válaszodat várja és köszöntet a Te 
h á l á s Orsolád.* 

Mire Alfonzine megint visszairt, a mint 
következik: 

•Kedves Orsola, örülök, hogy a leányod kül¬ 
död, mert én valami szedett-vedett leányzóval 
vesződni nem akarok és egy levegőt nem szi-
vok, mert ezek romlottak, Isten bűnül ne 
vegye, mikor már a világra jönnek és most 
halljad, mit kell tenni a leányodnak itt mel¬ 
lettem. Reggel segít takarítam ruhát, czipőt 
tisztogatni, én majd mindenre megtanítom, te 
csak ne félj, aztán a konyhában segít, az asz¬ 
talnál ő szolgál ki, erre is meg fogom tani-
tani, délután meg a vasalásnál lesz mellet¬ 
tem, mert ha ketten leszünk cselédek, azt 
nem engedhetem, hogy házon kívül vasalja¬ 
nak, ez mi ránk volna szégyen, a fizetése a 
leánynak nyolcz líra lesz havonként, valamíg 
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a dolgokba nem tanul bele, azután majd föl¬ 
emelik a fizetését egy-két lírával, attól ne félj 
és hogy valakivel barátkozni engedjem vagy 
sétálni menni, arról szó sincs, azt tudod, hogy 
én magam is megválogatom az embereket, az 
ilyen gyermekre pedig épen vigyázni kell, egy 
véka gesztenyét küldhetsz a lányoddal, meg 
ha tudsz, egy kosár friss tojást, ha pedig eset¬ 
leg ruhát csináltattok, vigyázzatok, ne valami 
sárgát vagy kéket, vagy virágosat, hanem tiszta 
fekete legyen és a szoknyán ne legyen sok 
ráncz. Fej kendőt télire ne vegyetek neki, mert 
azt itt nem viselhet, a ruha nyakára piros 
szalagot ne varrjatok, ha pedig czipőt csinál¬ 
tattok neki, a sarkában vasszögek ne legyenek, 
mert viaszkos padló van, meg szőnyeg, a mit 
megrongálna, testi fehérneműje, tudom, van 
elegendő, azt rád bízom, a napot mikor jön, 
irjad meg előre, hogy az asszonyom útikölt¬ 
séget küldjön előre, a köszönést és hogy ho¬ 
gyan viselkedjék, a városi modort majd meg¬ 
tanulja éntőlem, ebben a tekintetben egészen 
nyugodt lehetsz, szeretettel üdvözöl 

Alfonzine.» 
Ezt a levelet is el kellett olvasnom és meg 

kellett hallgatnom Alfonzine aggodalmait, a 
ki a dologból országos ügyet csinált. Tele volt 
aggodalommal, hogy szégyent vall a leánynyal, 
a ki majd nem tud finoman viselkedni. 

- Capirá - - mondta minduntalan — a 
burgonyakapáláshoz ért, meg azokhoz a dol¬ 

gokhoz, a mikhez én értettem, mikor hazul¬ 
ról eljöttem. Én is elcsúsztam eleinte a padló¬ 
kon és reszkettem, ha egy tálczát kellett a 
kezembe vennem. De aztán . . . 

Fölcsillan a szeme méltó büszkeséggel, mert 
eszébe jut, hogy ő egy nagy, fontos hivatalt 
visel, egy ház gondja, minden apró-cseprő 
baja az ő vállán, hogy az ő tanácsa nélkül 
egy szöget sem vernek a falba. Igen, eszébe 
jut, hogy két idegennek a gondozását magára 
vállalta, hogy ő felelős mindenért, hogy sza¬ 
bad keze van mindenben és az a ritka kitün¬ 
tetés éri, hogy havonta háromszornál többször 
nem kell elszámolnia. Nem minden este, mint 
más szakácsnőknek, nem nézik meg a kosarát, 
csak ha ő maga nagyon kívánja, hogy meg¬ 
bíznak benne, hogy sohasem mondják neki, 
mit főzzön, miből mennyit hozzon, hogy min¬ 
den a mit tesz, jól van téve. Ezen titokban 
nagyon megörül és hizeleg is a hiúságának, 
hogy ő ezt egy falujabelijének megmutathatja, 
hogy az megírja haza, hogy lám, ennek az 
Alfonzinának milyen becsülete van Rómában. 

Nem is tudja megállni, kimondja: 
- Aztán ha az én kezem alatt lesz, olyan 

legyen, mint én vagyok. Ne úgy dolgozzon, 
mint a fizetett cseléd a gazdájának, mert ak¬ 
kor csak annak veszik, a mi, hanem úgy dol¬ 
gozzon, mintha magának dolgozna, mintha a 
saját anyja házában lenne, mert akkor úgy is 
tartják, mint családtagot. 

Ez a a családtagi) szó tetszik Alfonzinenak. 
Ezt illő szerénységgel többször ki is mondja 
és mi dehogy is neheztelünk érte. Hogy ő 
családtagnak számít, ezt kedves egyszerűségé¬ 
ben minduntalan elárulja. Asztal fölött, ha 
vendég van és ő körülhordja a tálat, ha va¬ 
lami tetszik neki a társalgásból, azon nem 
restell nevetni maga is, mintha ez volna a 
világon a legtermészetesebb dolog, az általá¬ 
nos érdekű dolgokba néha bele is szól, ha 
valaki roszúl mond egy olasz szót, az idegent 
készséggel kijavítja. Senkinek sem jut eszébe 
haragudni érte, vagy illetlennek találni, ha 
erős csengő hangon kínál valamit, a mit kü¬ 
lönösen jónak tart és nagyon nagyon szereti, 
ha kimennek a konyhájába és megnézik a 
rézedényeket a falon és azt mondják: 

- Alfonzine, egész Rómában csak a királyi 
palota konyhájában vannak ilyen csillogó réz-
edények, mint ezek a magáéi; hogy csinálja 
ezt, Alfonzine? 

RÉGI FAFARAGÁSUNK MŰVÉSZI EMLÉKEI. 
Históriánk viharos századai folyamán építé¬ 

szeti emlékeink legnagyobb része elpusztult s 
így ezekkel együtt az őket díszítő szobrászati 
és festészeti alkotásaink is. 

Képzőművészetünk fejlődésének tanulmányo¬ 
zásánál tehát leginkább azokra az ingó mű¬ 
emlékekre vagyunk utalva, melyek a török-
tatárdulás inváziói elől templomokban, kolos¬ 
torokban és várakban nyertek elhelyezést. Leg-

51 . SZÁM. 1909. 56 . ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI ÜJSAG. 1065 

nagyobb részük így el is kerülte a vad hordák 
vandalizmusát. 

Műemlékeink hajdani virágzásáról a fafaragás 
emlékei is tanúságot tesznek, melyek szinte 
káprázatos fényt vetnek a gótikus és renais-
sance ízlés magas fejlettségére. 

Emlékeinek legnagyobb része a felvidéken 
maradt fenn, hol a fafaragás művészete a szár¬ 
nyas oltárokban oly remek műveket alkotott. 
A háborús mozgalmaktól exponált helyen ele¬ 
venen pezsgő művészi élet lüktetett s békéseb¬ 
ben kultiválhatta művészetét, mint az ország 
többi része, a mely évszázadokon át valóságos 
csatamező volt. 

A fafaragás művészi emlékeinek nagy részét 
a templomokba vonult szárnyas oltárok, az 
azokat díszítő szobrok, halotti sírtáblák, szó¬ 
székek és, a mi jelen értekezésünk tárgyát 
képezi, az egyházi székek, stallumok képezik. 

Legpompásabb példái közé tartoznak a 
bártfai plébániatemplom széksorai, 1483-ik 
évből. Architektonikus kiképzésük, a betetőző 
mennyezet áttört művű, fantasztikus diszít-
ményeivel, polychromiájával, Mátyás király és 
Beatrix pompásan faragott czímerével e szék¬ 
sorokat oly emlékművé avatják, melyeknek 
párja e korból vajmi kevés akad. 

Művészi érték tekintetében a németországi 
e nembeli alkotások mellé állíthatjuk, s azon 
hatásra engednek következtetést, a melyeknek 
legkiválóbb képviselői Wohlgemuth, Veit Stoss, 
Riemenschneider, Jörg Syrlin, Jan Borman és 
Brüggemann voltak. 

Az egyház szolgálatában álló fafaragás renais-
sancekori emlékei közül oly művészi alkotások¬ 
kal találkozunk, a melyekre a legkiválóbb olasz 
iskola is büszke lehetne. 

A művészi fafaragás fejlődésének tetőpontját 
Mátyás király idejében érte el. Az olasz ipar¬ 
művészet hatása korán érvényesül hazánkban, 
korábban, mint a többi kulturnemzeteknél, a 
mi Mátyás királynak arragoniai Beatrix-ál 
való házasságának s ezáltal a két ország kö¬ 
zött fennálló kereskedelmi és politikai viszony¬ 
nak tulajdonítható. 

A Mátyás-korabeli stallumok nemcsak művé¬ 
szi kvalitásaiknál fogva értékesek, hanem becses 
emlékei az illető városok kulturviszonyainak 
is, mert az ott lüktetői parművészeti tevékeny¬ 
ség tanulságos bizonyítékai. 

A művészeteket pártoló nagy király udvará¬ 
ban több neves olasz intarziakészítő fordul 
meg, mint: Benedetto da Majano, Chimenti 
Camicia, Francesco Cellini és Pellegrino di 
Terma s nincs kizárva, hogy templomi stallu-
maink legszebb darabjai ezen mesterek vala¬ 
melyikének munkája, annál is inkább, mert 
a faragványok, intarziák stílusában és tech¬ 
nikájában olasz mesterek keze nyomát fedez¬ 
hetjük fel. 

A budai királyi palotából kisugárzó művé¬ 
szet hatása szétterjed az egész országban, 
különösen hazánk felső részén. Bár egyházi 
bútoraink száma az egykorú művekkel szem-
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ben elenyészően csekély, mind a mellett azok 
sorában néhány abszolút értékű alkotással 
találkozhatunk. 

Ilyen a bártfai templom egyik négyüléses 
széksora 1510-bőL Arányai, beosztása, tagolt¬ 
ságának egyszerűsége és szép részletei monu¬ 
mentális hatásúvá teszik. 

Magas színvonalon áll a lőcsei templom 
kettős imaszóke 1542-ből. A formák harmo¬ 
nikus összetételénél és technikájának gondos¬ 
ságánál fogva legjelentősebb faragványaink 
egyike. A félköríves mezőt diszítő czímer pedig 
remeke a fafaragás művészetének. 

Rokon felfogás jellemzi a szabolcsmegyei 
nyírbátori stallumokat és ugyanezen templom 
hajójának faragványokkal pazarul díszített 
padokat, melyek úgy az intarziák stílusának 
és a technikai kivitelnek analógiájából követ¬ 
keztetve, egy és ugyanazon olasz mestertől 
látszanak eredőknek s ezt megerősítik a mind¬ 
kettőnél előforduló heraldikai motívumok is, 
mint a templomot alapító Báthory István 
családi czímere, az azt tartó sárkány, amoret-
tek által emelt kandeláberek, faunok, gyümölcs¬ 
füzérek és stilizált liliomok. 

Német hatásra vallanak a lőcsei, gölniczi és 
a körmöczbanyai templomok stallumai az 
1620-ik évből. Utóbbit az Iparművészeti 
Múzeum őrzi. Mestere nem az egyes gazdag 
részletekkel kereste a hatást, mint inkább a 

formák harmonikus összetételével s tiszta szer¬ 
kesztésével. 

A renaissance klasszikus szépsége szeren¬ 
csésen egyesül a barokk-kor Ízlésének csapongó 
gazdagságával a sárosvármegyei múzeumban 
látható, fából faragott templomi széken, melyet, 
Bui'hholt: Simon, Bártfa város szenátora 
1630-ban készíttetett a maga és családja szá¬ 
mára. A bártfai plébánia templom az ő idejé¬ 
ben a lutheránusok kezén volt 1672-ig, mikor 
Lipót király ediktuma folytán ismét vissza¬ 
került a katholikusokhoz, kik vallásuk dogmái¬ 
nak megfelelően, a tisztán világi vonatkozású 
emlékeket eltüntették. A Buchholtz-féle stallum 
se kerülte el teljesen ezt a sorsot; bár nem 
semmisítettek meg, de megelégedtek azzal, 
hogy a hátlapnak ülőpad feletti részét diszítő 
festményt, mely a stallumot készíttető Buch-
holtzot családjával együtt ábrázolta, sűrű olaj¬ 
festékkel mázolták be. Néhány év előtt, a 
közelmúltban egy szerencsétlen merénylet révén 
szomorúan ismert műkedvelőnek, Junga Sebő 
honvédszázadosnak nagy fáradsággal sikerült 
a festményt borító festékréteget vegyi úton 
eltávolítania s a képet a maga egészében nap¬ 
fényre hozni a festőművész nevével együtt: 
dPinxit Hans Grümvald 1G30.» 

A barokk-korszak ezen immár közel három¬ 
százéves művészi alkotása számra nézve azon¬ 
ban nem az utolsó. Kisebb-nagyobb templomok¬ 
ban, várakban, kastélyokban és muzeumokban 
egész sora látható fafaragásunk emez emlékei¬ 
nek, a melyek a régi városok régi lakóinak 
magas színvonalon álló kulturviszonyairól és 
fejlett művészi ízléséről tesznek tanúságot. 

Myskovszky Ernő. 

A ZÁGRÁBI MAGYAR KIÁLLÍTÁS. 
A horvátok fővárosában hat esztendővel ez¬ 

előtt alakult meg a Zágrábi Magyar Társas¬ 
kör, mely csendes, hangtalan munkássággal 
iparkodik azon, hogy a két testvérnemzet fiai 
a társadalmi téren egymáshoz közeledjenek és 
ilyképen közvetlen-közeiről, személyes érint¬ 
kezés révén egymást megismerje és megsze¬ 
resse a magyar és a horvát. 

A Zágrábi Magyar Társaskör hivatást tölt 
be a Drávántul. Ez az egyesület a legelső és 
legnagyobb magyar társadalmi intézmény Hor-
vát-Szlavonországokban, a mely irányít, esz¬ 
méket valósít, gondolatokat fakaszt, s a mel¬ 
lett, hogy tagjainak kellemes szórakoztatást 
nyújt, terjeszti a hazai közművelődést, fel¬ 
olvasásokat, hangversenyeket tartat, hogy a 
magyar irodalom remekeivel, a nemzeti zene 
gyöngyeivel megismertesse a vendégül látott 
horvátokat is. 

A Zágrábi Magyar Társaskör-t gróf Széchenyi 
István szelleme lengi át, mert követi azt az 
utat, melyet a legnagyobb magyar társaskö¬ 
reinknek, egyesületeinknek kijelölt. Ez a szel¬ 
lem vezérelte legújabban a Társaskör vezető-

PADOK A NYIRBÁTORI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN. 

RÉGI MAGYAR FAFARAGÁSOK. 

TEMPLOMI SZÉK GÖLNICZEN A XVIL SZAZADBÓL. TEMPLOMI SZÉK BÁRTFÁN 1610-BŐL. 

RÉGI MAGYAR FAFARAGÁSOK. 
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ségét is, midőn elhatározta, hogy a horvát-
szlavonországi magyarok kézügyességéből ki¬ 
állítást rendez, hogy bebizonyítsa a «barbár»-
nak elnevezett magyar teremtő erejét, alkotó 
képességét. 

A drávántuli magyarság kultúrtörténetében 
nagy előrehaladást jelent a zágrábi magyarok¬ 
nak ez az elhatározása, melyet november hó 
27-én valósítottak meg. 

Ekkor nyílott meg ugyanis a horvát-szla-
vonországi első magyar kiállítás a zágrábi 
m. á. v. iskola tágas, kényelmes tornacsarnoká¬ 
ban. A kiállítást november hó 27-től deczem-
ber 8-ig tartották nyitva és ez idő alatt nem¬ 
csak vidéki magyarjaink, hanem vadidegen 
horvátok is szívesen keresték föl a kiállítást, 
hogy ízlésüket fejleszszék és elgyönyörködje¬ 
nek a magyarok művészi törekvéseiben. 

A kiállítás nem várt sikere felülmulta a tá¬ 
masztott reményeket is. A kiállított tárgyak 
ugyanis, főleg a szobrászati munkák, a fafara¬ 
gások és a kézimunkák a legerősebb kritikát 
is kiállták. A halasi, a csetneki csipkék, a he-
tényi és kalotaszegi varrottasok, a bevándo¬ 
rolt szlavóniai magyarság pásztorfaragásai ál¬ 
landóan lebilincselték a látogató horvátok fi¬ 
gyelmét, a kik több rendelést is tettek a ma¬ 
gyar háziipari termékekből. 

Ez a kiállítás tanúságot tett a drávántuli 
magyarság kulturális előrehaladásáról, intelli-
gencziájáról, mert az a nép, mely szabadidejét 
a múzsák társaságában tölti, a mely senkitől 
sem támogatva, senkitől sem biztatva foglal¬ 
kozik az alkotó művészettel, az megérdemli, 
hogy nemcsak otthon vegyék komolyan, ha¬ 
nem azok a horvát testvéreink is, a kik eddig 
nem tudtak, vagy nem akartak minket meg¬ 
érteni, bennünket észrevenni. 

A zágrábi magyarok művészi vállalkozásu¬ 
kat önerejükből oldották meg. Annyi lelkese¬ 
déssel, ügyszeretettel még nem rendeztek ki¬ 
állítást, mint ez a maroknyi magyarság, mely 
tudta, átérezte, hogy a kiállítás sikere, csinos-
sága, ízléses elrendezése a magyar névnek be¬ 
csülést jelent, nekünk pedig tiszteletet az el¬ 
fogulatlanul Ítélkező horvátoknál. 

Nemzeti szempontból igen kívánatos lenne, 
• ha a zágrábiak legalább egyszer évenkint meg¬ 

ismételhetnék az ilyen kiállítás rendezését. A 
Nemzeti Szalon vándorkiállítását, a háziipari 
szövetségek termékeit, a magyar iparművészeti 
tárgyakat kellene itt évenként bemutatnunk, 
hogy a velünk érző horvátjaink, a kik idegen¬ 
kedésből, vagy kényelemszeretetből nem láto¬ 
gatnak föl hozzánk Budapestre, itt helyben 
ismerhessék meg a magyar géniusz tudását, 
művészetét. 

Sági Ernő. 

SPANYOL-MAROKKÓI HÁBORÚ SZÍNHELYÉRŐL. 
I. Melilla. 

Melilla, deczember 6. 
Mint egy ragyogó délibáb csalóka képe, úszik 

a Földközi-tenger szivárványos hullámai felett 
Melilla. 

Szebb pontot nehezen találhatnánk ez el¬ 
veszett paradicsomnál. Festőibb díszlet alig 
képzelhető az egykori rettegett kalózvárnál. 
A titokzatos Afrika ezen bájos tájképe az utolsó 
hónapok pusztító harczainak mezeje. A spa¬ 
nyol-marokkói háború főhadiszállása Melilla. 

A csillogó látszat, és komor való között na¬ 
gyobb különbség nem lehetne, mint a derült 
első kép, és a mit aztán partra szállva, a hely¬ 
zetet megismerve a helyszínén találunk. Fegy¬ 
verben van az egész helység. Laktanyákká lett 
átalakítva minden arravaló épület. Kaktára-
kat találunk minden lépten-nyomon, és a hol 
még üres tér marad, ottan sátrakat feszítettek 
ki vagy ágyúk állanak tüzelésre készen. 

Az egyébkor csendes Melilla most csupa sür¬ 
gés-forgás. Csapatok vonulnak szakadatlan so¬ 
rokban fel és alá. Őrjáratok követik egymást. 
Lovas staféták vágtatnak minden irányban. 
Lárma, dobpergés, harsona hangjai visszhang-

zanak körülöttünk, mibe minduntalan a pus¬ 
kák ropogása, vagy egy-egy távoli üteg mo¬ 
raja vegyül. 

Immár fólesztendeje, hogy az ostromállapot 
tart, a nyár kezdete óta folyik a háború, a 
nélkül, hogy a helyzet javulna, vagy hogy 
közeli béke megkötésére lehetne következtetni. 

Alig teszi le a fegyvert és adja meg magát 
az egyik törzs, támad a másik. Mert mind 
ez emberek megannyi külön tribust képeznek, 
egymástól teljesen függetlenek, és magának a 
szultánnak fenhatósága tulajdonkópen inkább 
csak névleges. 

A tájékozatlanság, a mi a világ e sarkát 
illeti, általános. Marokkóról sem alapos törté¬ 
neti munka, sem megbízható földrajz nincs. 
Annál nagyobb volt meglepetésem annak ide¬ 
jén első utazásom alkalmával. Azóta többször 
visszatértem, minden alkalommal újabb és újabb 
érdekes vonásokat ismerve meg és szebbnél¬ 
szebb helyeket fedezve fel. 

Az elhagyatott mór császárság Afrika egyik 
legszebb részét öleli fel. Völgyei kicsik, és 
bőven teremnek a mai kezdetleges földmívelés 
mellett is. Hegységei, melyek nem egyszer al¬ 
pesi magasságot érnek el, a leggazdagabb bá¬ 
nyákat rejtik. A tenger mellékének egyes pont¬ 
jai olyan színesek és ragyogók, hogy méltán 
versenyezhetnek a Földközi-tenger északi part¬ 
jaival, a Eivi érával. 

Ezért érthető, hogy a legrégibb időktől kezdve 
meghódítására véres hadjáratokat folytattak. 
Első gyarmatosítóknak Feniczia hajósait te¬ 
kinthetjük. Majd jöttek a görögök és a ró¬ 
maiak. A klasszikusokat olvasva, nem egyszer 
látjuk megemlítve. Innét tudjuk, hogy Augusz¬ 
tus császár több várost római polgári jogokkal 
ruházott fel. Claudius római gyarmattá kebe¬ 
lezte be és Diocletian idejében többször talál¬ 
kozunk a Provinczia Mauritaniá-bim viselt 
hadműveletek leírásával. Az akkori Afrikát is¬ 
mertető irók között Sallustiust kell első helyen 
említenünk. E rokonszenves történésznek lolla 
nemcsak a legcsillogóbb, de mint Afrika kor¬ 
mányzója, a helyszínén szerezte tapasztalatait. 
Érintkezett a nép minden osztályával, több-
izben beutazta az egész óriási területet. Mert 
ne feledjük, hogy mind ekkoráig se Tripolis, 
se Tunis, se Algír vagy Marokkóban nem me¬ 
hetünk olyan félreeső vidékre, hol ne talál¬ 
nánk a rómaiak emlékeire. 

Róma után Bizáncz uralma következett, 
majd érkeztek a Vandalok és Gótok és végre 
az ekkor alakuló keresztény Spanyolország 
Provinczia-heteriorja lett. A VII. század utolsó 
évében érkeztek végre az arabok. Damaskun 
hatalmas califái küldték meggyőzhetlen sere¬ 
geiket. Mirza, a nagy hadvezér, kinek nevé¬ 
vel olyan gyakran találkozunk az arab irók 
műveiben, elfoglalta Afrika egész éjszaki részét 
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az Atlanti-oczeánig. Majd átvitorláztak e félel-
mes harczosok a szoroson és nyomultak mind 
előbbre Ibéria félszigetén, egész a Pyrenéck 
lánczáig. 

Tehát mint látjuk, a mai háború színhelye 
folytonos csaták mezeje volt. Egymásután hó¬ 
dította egyik világhatalom a másik után e szi-
vós népet a nélkül, hogy megsemmisíthette 
volna. Mindenik foglaló hagyott emlékeket, 
mindegyiktől találhatunk mai napig leszár¬ 
mazottakat. De az őselem ma is az, mely évez¬ 
redek előtt volt: a Sallustiustól olyan mesteri 
vonásokkal ecsetelt, vad rengetegeiben elrej¬ 
tőző, meggyőzhetlen berber. 

II. A spanyol hadsereg és berber ellensége. 

E berber, vagy mint később nevezték, barbár 
elem képezi a jelen háború ellenségét is. Mint 
egykor Róma, majd később az arabok, ma a 
spanyol seregek küzdenek ellenök. Közel fél¬ 
esztendeje, hogy a hadjárat tart, és daczára 
annak, hogy semmi áldozattól nem riadt vissza 
a madridi kormány, a végeredmény még na¬ 
gyon távoli, és mi több, felette kétséges. A ber¬ 
berek csakúgy, mint századok előtt, nemcsak 
az oroszlán bátorságával birnak, de ravaszok, 
mint a tigris, és minden nyilt ütközet elől 
ügyesen rejtőznek el a hozzáférhetetlen hegy¬ 
szorosok, és hasadékok mögé. 

A spanyol seregekről nem nyilatkozhatnánk 
kevesebb dicsérettel. A legénység szívós, kitartó 
és sok nélkülözésre képes. Összehasonlítva más 
európai hadseregekkel, felszerelése, ruházata, 
lakásviszonyai lehetőleg szerények. Még a táp¬ 
lálkozás is a minimumra szorítkozik. Egy-
egy angol harczos legalább kilenczszeresét meg¬ 
eszi naponként, a német pedig megiszik négy 
annyit, a mennyi egy-egy spanyol katonának 
napi részre kijár. Hasonlóan szerény a tisztek 
életmódja, fizetésűk pádig a szó szoros értel¬ 
mében nyugoteurópai viszonyokhoz hasonlítva 
nyomorúságos, és szinte el vagyunk csodál¬ 
kozva, hogy telik ilyen kevésből a nagyon 
fényes egyenruhára. De mint látom, az élet 
mai napig felette olcsó, és Spanyolország azon 
ritka államok közé tartozik, a hol nemcsak 
az ezüst, de a rézpénz is sokat számít. Ha 
a népnek pár krajczár van a zsebében, a mi 
úgylátom, ritkaság számba megy, megannyi 
hidalgónak tartja magát, és nem is dolgozik, 
míg az utolsó darabot ki nem adta. 

Számtalan gyengéik, maradiságuk és előíté¬ 
leteik mellett ez embereknek vannak nagyon 
számos és kiváló erényeik is. Első sorban cso¬ 
dálatra méltó a mértékletességük. Melillában, 
a táborban, vagy bárhol ugyanazon rendkí¬ 
vüli mértékletesség tűnik szembe. A seregek, 
javarészben egészen fiatal, és jóformán kikép-
zetlen katonákból állnak. Megannyi az eke¬ 
szarvától egyenesen érkezett munkás, de vise-

A MAROKKÓI SZULTÁN SÉTÁJA. 

léte mindannyinak kifogástalan. Tivornya, ra-
konczátlankodás, a mi rendesen a tábori élet¬ 
tel jár, nem fordul elő. A legkoldusabb ujoncz 
önérzete tiltja, hogy kihágásokra vetemedjen. 

A spanyol grandezza a rongyokba burkolt, 
sokszor éhező földmívesnél nem kisebb mér¬ 
tékben jő kifejezésre, mint a Grand-ok társa¬ 
ságában. Az ősi hagyományokat egyaránt sér¬ 
tetlenül igyekeznek megóvni a társadalom felső, 
mint alsó osztályaiban. A hol, fájdalom, az 
ősi erények kihalóban vannak, és az erkölcsi 
érzék eltompulással fenyeget - - az a közép¬ 
osztály, a félművelt elem, és a befolyások 
alatt álló városi kézművesek. Az utóbbi idők 
szomorú munkászavargásait ezen emberek szer¬ 
vezték, és a mi legsajnálatosabb, rendesen ide¬ 
gen befolyás alatt, a nemzet határain kívül 
székelő vezérek izgatása következtében. A spa¬ 
nyol szocziális forradalom és a folyton meg¬ 
újuló kegyetlen vórontások, gyujtogatások fó-
kusa nemzetközi bizottságok tanyáin keresendő. 

III. Tábori képek. Sebesültek. Veres kereszt. 
A jelen háború mintha lekötné az egész 

nemzet figyelmét. A legellentétesebb pártok 
érdeklődése a harcz mezején központosul. Szo-
cziálisták és anarchisták, republikánusok és 
royalisták egyforma türelmetlenséggel várják az 
afrikai hadjárat kimenetelét. A tábornokok így 
a legmegfeszítettebb erélylyel siettették az egyes 
hadműveleteket. Nincs nap, hogy ne érkezné¬ 
nek pótcsapatok, tábori készletek és élelmi-
czikkek. A múlt héten egy egész karaván teve 
jött Kazablankából, Malagából pedig új ágyú¬ 
kat szállítottak egy egész ezreddel együtt. 

A KIÁLLÍTÁS TERME. 

A Z Á G R Á B I M A G Y A R M Ű K I Á L L Í T Á S R Ó L . 

SPANYOL TÁBOR A MOR CHICAI PARTON. 

A MELILLAI HARCZTÉRRÖL. 

Igaz, hogy sok nagyon a távozó is. Csak 
tegnap hagyta el Melillát ezer sebesült és be¬ 
teg. Mert sok az áldozat már idáig is. A ka-
bilok kitűnő puskások, ezenkívül elsőrangú 
fegyverekkel vannak ellátva. És mint fentebb 
megjegyeztem, mindig biztos fedezet mögül 
támadnak. A spanyolok csaknem ki hivő bátor¬ 
sága pedig a legkárosabb következményeket 
vonja maga után. Itt máig a középkori har-
czok codexe a mérvadó. Mindenki személyes 
bravúrral akar kitűnni. A meggondoltabb mai 
taktikát mintha megvetnék. A tisztek adják 
e tekintetben a legveszedelmesebb példát. A ve-
szélylyel mitsem törődve, mindig ott halad¬ 
nak a csapataik előtt. 

így estek el június eleje óta olyan nagy 
számmal közülök. Generálisoktól elkezdve az 
önkéntes tiszthelyettesekig aránytalanul ma¬ 
gas a halottak száma. Mindez annál szomo¬ 
rúbb, hogy a legtöbb esetben egy kis elővi-
gyázattal könnyen elkerülhető lett volna. 

A betegségek még nagyobb réseket ütnek a 
sorokon. Az éghajlati viszonyok roszak. A kör¬ 
nyék mocsaras, így nagy számmal fordulnak 
elő lázas betegségek. Szállítják is, mihelyest 
csak lehet, a sebesülteket és maláriás paczien-
seket egyaránt. Spanyolország városainak kór¬ 
házai ez idő szerint telve vannak a harcztér-
ről érkezett katonákkal. A királyné védnök¬ 
sége és Squilace őrgrófné elnöksége alatt mű¬ 
ködő vöröskereszt tevékenységét a legnagyobb 
dicséret illeti. A betegápoló apáczák önfelál¬ 
dozása ismeretes. Ez alkalommal újólag bebi¬ 
zonyították és nemcsak beváltották a hozzájok 
kötött reményt, de felülmúlták minden tekin¬ 
tetben. 

IV. A háború utolsó fordulatai. Nándor elfogla¬ 
lása. A Rif megszállása. 

Pár nap óta ünnepi szint öltött Melilla. 
A háztetőkről, erkélyekről vígan lobognak a 
veres és sárga lobogók. A lakosok és katona¬ 
ság víg csoportokban beszéli meg az utolsó 
órák eseményeit. Nándor megadta magát. 
Marina tábornok előtt letették fegyvereiket a 
legelszántabb felkelők. Családjaik kegyelmet es-
dekelve járultak a spanyol seregek közt. Nán¬ 
dornak bevétele már fekvésénél fogva is na¬ 
gyon fontos, az itt lakó törzsek hódolata pedig 
befolyást fog gyakorolni a szomszéd felke¬ 
lőkre is. 

A mai hírek nem kevésbbé kedvezők. Tovar, 
Munoz, Cobos, generálisok csapataikkal elfog¬ 
lalták az összes jelentékeny pontokat, így a 
Rif területe, hol a bányák terülnek, melyek¬ 
nek tulajdonjoga képezte a háború fő okát, 
biztosítva van. A legtöbb felkelő megadta ma¬ 
gát, köztük maga Abd-el-Kader. Az utolsó 
ellentálló törzsfő, a Beni-Bu-Ifruz hatalmas 
ura Fez-be menekült. 

A spanyolok eközben mind előrébb nyo¬ 
mulnak, mindenfelé utakat törve és az egyes 
partokat megerősítve. A nandori táborban ed¬ 
dig 17,000 ember, 5000 ló, 400 teve. A jelen 
afrikai hadjárat egyik legérdekesebb jelensége 
a nagy kormányozható léghajó, az Vru.no. 
Ott kiséri magasan repülve a hadtest mozdu¬ 
latait és értesíti a tábornokot az ellenség mű-
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veleteiről. Az óriási gömb mint egy csodála¬ 
tos szörny vagy,ismeretlen égitest bolyong a 
fellegek között, így a kormányozható léghajó 
rendszeres hadászati működését a jelen hábo¬ 
rúban látjuk először sikeresen alkalmazva. 

Ha a sikeres előrenyomulás hasonló gyor¬ 
sasággal folyik, mint az utolsó napok alatt, 
az év végéig befejezhetik Melilla hátsó tarto¬ 
mányainak, miként mondani szokás, a «Hin-
terland» elfoglalását. És ezzel legalább egy-
időre megköttetik a fegyverszünet Erre törek¬ 
szik most Melilla seregeinek minden egyes 
tisztje és minden katonája. Az Afrikából ér¬ 
kező békehir lesz Spanyolország legkedvesebb 
karácsonyi ajándéka. Gróf Vay Péter. 

•KÍSÉRTETEK.-
A Nemieti Síinhái bemutatója. 

Ibsen műveinek a Nemzeti Színházban nin¬ 
csen szerencséjük. Mikor a germán világban 
s & germán hatás alatt álló országokban 
Ibsen-láz uralkodott, a Nemzeti Színház el¬ 
zárkózott a norvég színpadi költő művei elől. 
Most, egy emberöltő múltán, mikor már Ibsen 
utánzói kimerítették a közönség érdeklődését, 
s mikor már új irányok és divatok torlódnak 
a régi divat-rétegek fölé, tömegesen fedezik 
fel nálunk az éj szaki moralista munkáit. Nem 
csoda, ha most e munkák nem hatnak már 
az újdonság ingerével s inkább művelődés¬ 
történeti jelentőségükkel keltik fel a múlt 
század színpada 'iránt érdeklődők figyelmét. 

A «Kisértetek»-ét is egészen más szemmel 
nézi most a közönség, mint nézte volna né¬ 
hány évtized előtt. A múlté lett a korkép, a 
melyet fest, a múlté az érzés és felfogás is, 
a melyet kifejez. Sok jellemző vonás, apró¬ 
lékos megfigyelés, a mely a maga idejében 
találó lehetett, ma már elavult, így — hogy a 
kor változását ezzel is jellemezzük, - - felem¬ 

lítjük az erkölcsről szónokló lelkésznek, Man-
dersnek tiltakozását a tűzbiztosítás ellen. Egy 
menházat kellene alapítani 8 a lelkész azért 
nem akarja biztosítani, mert a biztosítás ellen¬ 
szenvet keltene a lakosság körében. Hol van 
már az az idő, midőn a polgárok mint va¬ 
lami istentelen dologra tekintettek a biztosí¬ 
tási ügyre? Vagy ki jellemezné ma már a 
lelkészt úgy. mint Ibsen teszi, midőn törvény¬ 
telen gyermekről van szó. A lelkész ugyanis 
roppantul megbotránkozik azon, hogy egy férj, 
midőn anyakönyvi bejelentést tett neki, csa¬ 
ládi szégyenét, legrejtettebb titkát nem vétette 
j egyzőköny vbe. 

De nemcsak ilyen jelentéktelen részletek, 
hanem a mű egész szelleme egy lezajlott kor¬ 
szaké. Ibsen óta sokszorosan kiaknázták és 
lejáratták azt a drámairási módszert, a mely 
a helyett, hogy drámai cselekményt nyújtana, 
rég lezajlott eseményekről közöl -utólagos el¬ 
mélkedéseket. A «Kisértetek»-ben is a tulaj¬ 
donképem drámáról csak beszélnek. Alving 
százados, a ki a mű hőse lenne, régen meg¬ 
halt ; szeretője sem él már; felesége, a ki 
boldogtalanul él mellette, megöregedett; Man-
ders, a kinek oltalmát az asszony valamikor 
csupa szerelemből esdekelve kérte s a ki a 
nőt urához visszaküldötte, immár szintén öreg 
s alig akar visszaemlékezni a múltra. A volta-
képeni dráma összes szereplői már eljátszot¬ 
ták játékaikat s a kik még közülök életben 
vannak, csak a múlt emlékeit kotorják, a múlt 
bűnein és bánatain rágódnak. S a színpad 
számára már semmi akczió sem maradt. Ez 
a drámairási módszer, mely a színpadról épen 
a legfontosabbat, a cselekményt küszöbölte ki 
s helyét a múlt erkölcsi kérdéseinek megvita¬ 
tásával töltötte be, maga is a múlté s ma 
már, midőn életet, igaz, eleven életet kívá¬ 
nunk a színműtől, maga is kisértet gya¬ 
nánt hat. 

A mi pedig még a színpadra kerül, Alvingné 

egyetlen fiának, Osvaldnak betegsége és foko¬ 
zatosan kifejlődő agylágyulása, ma már szin¬ 
tén nem hat oly rémületesen, mint hajdaná¬ 
ban. Annyi pathológiai drámát kellett a kö¬ 
zönségnek végignéznie, annyi drámaíró tévesz¬ 
tette össze a színházat a kórházzal, hogy a 
nézők idegei eltompultak. Agylágyulás, hát-
gerinczsorvadás, tüdővész s más betegségek 
pontos és részletes leírásai immár nem lát¬ 
szanak újszerű s merész költői lelemény alko¬ 
tásainak. S immár nemcsak azt kérdezi a 
közönség, hogy miért kell a sajnálatraméltó 
szereplőnek minden drámai motiválás nélkül 
három felvonáson át az agylágyulás gyötrel¬ 
mén átesnie? Napjainkban jól tudja már a 
közönség, hogy az iró alakja sorsát motiválni 
tartozik és puszta sorsdrámának tekinti az 
olyat, a melyből a motiválás hiányzik. 

Leginkább elavult azonban az az erkölcsi 
oktatás, a melyben a költő bennünket része¬ 
sít. Tudjuk, hogy Ibsen nagyon szeretett a 
színpadon morális előadásokat tartani és soha¬ 
sem tudott a paedagógia egy sajátos nemétől 
szabadulni. Ebben a művében arról tart elő¬ 
adást, hogy milyen káros következményei van¬ 
nak a kötelessógtudásnak. íme, Alvingné asz-
szony is milyen helytelenül járt el, hogy haj¬ 
danában a kötelesség szavára hallgatott s 
visszatért az urához. Ezért bűnhődik most, 
mert ha nem ment volna vissza férjéhez, nem 
született volna gyermeke, ha nem lett volna 
gyermeke, az nem örökölte volna apja bajait 
és ha nem örökölte volna apja bajait, most 
nem halna meg agylágyulásban. El tehát a 
kötelességtudással, a mely a jövő nemzedék 
agybántalmainak okozója! A moralistákra s a 
közegészségügy tanáraira bízzuk, hogy a köte¬ 
lességtudásnak s az átöröklésnek egymással 
való kapcsolatát megállapítsák, részünkről csak 
az^ jegyezzük fel, hogy a közönség a szín¬ 
házat nem tekinti oly kathedrának, a melyen 
a régi s új erkölcsökről s betegségekről való 
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elmélkedések és mélyreható értelmezések hang¬ 
zanak el. 

A mű szereplői közül elsősorban természe¬ 
tesen Jászai Marit említjük, a ki a német és 
egyéb külföldi színpadok művésznőitől eltérően, 
Alvingnét tette a darab központjává, a mi az 
ő fölényes és mégis bensőséges játékából s 
tartalmas egyéniségéből következik. Mellette 
Gabányit emeljük ki, a ki az ily naturalista 
epizód-szerepekben mindig elsőrangú. Dicséret 
illeti Pethest, a ki naturalista túlzásoktól óva¬ 
kodva ábrázolta a beteg ifjú alakját. 

Palágyi Lajos. 

DIVATLEVÉL. 
Benne vagyunk a téli idény kellő közepében, da¬ 

czára annak, hogy néhány nap előtt még nyári eső 
verte ablakunkat. Szinte anakronizmusnak tekint¬ 
jük a prémek ama dús tömegét, melynek viselésére 
a divat jelenleg követőit kötelezi, Oriásak a kar¬ 
mantyúk, elől hosszú részben lefiiggnek. a nyakba¬ 
vetők pedig mintha még szélesebbek és tömötteb-
bek volnának, mint eddig. 

Mint minden évben, ezidén is a hangversenyek, 
tárlatok megnyitói és színházi premierek adják meg 
az alkalmat a legpazarabb divatpompa bemutatá¬ 
sára. Az asszonyok és leányok javarésze főleg ennek 
kedvéért megy oda, látni és láttatni kivan. A mint 
így bíráló szemmel nézem őket, sajátságos érzés fog 
el. Mintha Csipkerózsa módjára néhány évtizeden 
keresztül aludtam volna és ma legalább is a múlt 
század 48-as éveit élném. A divat ugyanis teljesen 
ama kor viseletét veszi mintaképül. Az ilyen vissza¬ 
esések minden évben észlelhetők, mintha a divat 
mai tervezőművészei nem rendelkeznének elég fan¬ 
táziával és a régiek eszméit kellene kölcsön kérniök. 

így esik, hogy a mai divathölgyek redó'zött tuni¬ 
kában és derékban jelennek meg. Ma úgyszólván 
nem látunk divatos ruhát, a mely ne ilyen alapon 
készülne. Az alj sima és egyenes, tehát a tunika 
széles ránczot képez, olykor egyik oldalon maga¬ 
sabbra van felemelve, a másikon pedig hosszabb. 
Máskor meg mindkét oldalát egyforma hosszan 
hagyják. Mivel az egyberakott ruhákon ezt alig le¬ 
hetne sikeresen elintézni, itt csakis paszománynyal, 
gombokkal, vagy feltüzött pántokkal utánozzák a 
tunikát. 

Az utczai téli ruha jellege is némi tekintetben 
változott. Az eddig ismert hosszú kabátok ugyanis 
annyira megnövekedtek, hogy alig arasznyit láttat¬ 
nak a sima, minden disz nélkül készült aljból. Ez 
jelenleg még rövid, de sok szószólója akad a hosszú 

SPANYOL ZÁSZLÓ KITŰZÉSE ZELUÁNBAN. 

illetve hátul uszályos aljnak, mely pedig utczán leg-
kevésbbé sem czélszerű. A ki túlságos férfiasnak ta¬ 
lálja a hosszú kabátot, jelenleg félhosszút is vehet, 
a mely inkább franczia könnyedséggel van megter¬ 
vezve, míg a másik a józan angolok kedvencze. Az 
így nevezett orosz kabát — melyet mi a nyár folya¬ 
mán is látunk, — mindig több tért hódít. Kecses 
viselet kerül belőle minden nőnek, különösen ha 
bársonyból készül. 

A bársony jelenleg általában nagyon kedvelt. Úgy 
utczai, mint látogató és estélyruhának egyaránt al¬ 
kalmazzák. Azonfelül a jelenleg oly kedvelt, durva 
szövésű téli kelmékkel is egyesítik. Például a vastag 
angol szövetből készült ruhát körül bársonypánttal 
díszítik, a kabátot nemkülönben, a melynek még 
gallérja is bársonyból készül. A prémeket is ezzel 
vegyítik, mintegy nélkülözhetetlen kellékét jelölve 

ezzel a női ruházatnak. Számtalan változatot te¬ 
remtenek e tekintetben és gyönyörű szinű bárso¬ 
nyokat hoznak forgalomba. Ilyenek a zöld, barna 
és amethiszt — árnyalatok. 

Az estélyruhák tekintetében még csodásabb szin-
vegyülékeket teremtenek. Ilyenek a szürke és rózsa¬ 
szín, zöld és rózsaszin, mályva és rózsaszín. A vil¬ 
lamos lángok fényözönében a lenge öltözékek csak 
úgy tündöklenek az ezüst és arauyhimzések töme¬ 
gétől. A kecses és szép asszonyok valósággal tündé¬ 
reknek látszanak ily keretben. 

A nagy kalapok még megtartották uralmukat, 
még pedig egyenesen a nők jóvoltából. A párisi 
divatmüvészek ugyanis már rájuk untak és ezernyi 
kis kalapot hoztak forgalomba. Azaz csak hoztak 
volna, mert a nők nem vették meg őket. Eagasz-
kodtak ahhoz a nagy kalaphoz, a melyet nemrégen 
csak nagy küzdelmek után voltak hajlandók elfo¬ 
gadni. Azalatt arra a tapasztalatra jutottak, hogy 
csakis e nagy kalap illik nekik, míg a kicsinyek 
egyenesen elcsúfítják őket. Ez a megszokás ha-
lalma! 

Pedig már a hajviselet is teljesen a kis kalapok 
kedvére alakult. Eltűntek ama nagy hajtornyok, 
melyeket a nők minden lehető és lehetetlen pótlék 
segítségével viseltek. Ma sima fonatban vagy csava-
rékban fejük köré fektetik a hajat, így természetes 
és mesterkéletlen keretet adva a női arcznak. Oly¬ 
kor széles bársonyszalaggal vagy gyöngyös pánttal 
díszítik a hajat. A nappali hajviselet is kevésbbé 
terebélyes, mint eddig volt. Nem látjuk azt a hullá¬ 
mosán fésült hajat, mely ezt a divatot sokkal job¬ 
ban megsínylette, mint azt hölgyeink elhinni haj¬ 
landók. A túldiszes hajviselet különben teljesen el¬ 
veszne, mert a téli sapkák és kalapok mélyen a 
szembe esnek. A hajból alig látszik valami. Meg¬ 
jegyzendő, hogy a széles, kerek, olykor turbánhoz 
hasonló sapkák a lehető legdivatosabbak. A nyak¬ 
bavetőhöz és karmantyúhoz illően választják meg 
őket. A fejük olykor színes vagy fekete bársony, 
máskor ez is prémből készül. A melyik pedig nem 
olyan széles, az magasság dolgában pótolja meg a 
különbözetet. S i Bella. 

A HÉTRŐL. 
Angolok. Népszerűtlenebb diadalt még talán soha 

se arattak a világon annál, a melyet a lordok házá¬ 
ban az angol konzervatív nagyurak arattak a libe¬ 
rális kormánypárton. A gazdag emberek érdekét 
védték a szegény emberek érdeke ellen. Az ellen 
vonultak harczba, hogy a közteherből kevesebb 
nyomja a szegény ember erőtlen vállát, mint a gaz-

A TÁBORBAN. SPANYOL ELŐŐRSÖK. 

A MELILLAI HARCZTÉRRŐL. 

MARINA TÁBORNOK MAJMON MOHAJAR HÍRES MÓRRAL. 

A MELILLAI HARCZTÉRRŐL. 

LESBEN. 
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dagét, a ki jobban bírná. Már pedig Angliában, a 
szabad verseny országában, a gazdag emberek na¬ 
gyon gazdagok, a szegény emberek pedig nagyon 
szegények. Az ellentét az aranyhegyeken trónoló 
jólét és a nyomor mélységeiben senyvedő nélkülö¬ 
zés között iszonyatos. Oly nagy, a milyenről pél¬ 
dául minálunk, hála Istennek, fogalma is alig lehet 
az embernek. A duskálkodók kincses palotái körül 
éhen haló hajléktalanok tömege feketéllik. A gaz¬ 
dag emberek sokan vannak: de a szegények, az 
elkeseredettek még sokkalta többen. A tömeget, a 
mérhetetlent ezek teszik, a kikkel a lordok most 
olyan ridegen és kegyetlenül bántak. A mit a felső¬ 
ház urai tettek, az tehát nemcsak kegyetlen dolog 
volt, hanem vakmerő is. De azért ama nevezetes és 
úgy lehet, korszakalkotó ülés után a lordok békén 
és bántatlanul mehettek haza palotáikba. Az inkább 
érdeklődő, mint tüntető nagy tömeget, a mely ered¬ 
ményét várta, a rendőrség néhány szara hazaküldte. 
A lordoknak se az automobiljuk, se a palotáik ab-

TÉLI UTCZAI öltözék, 

lakait be nem verték. A tömeg nem demonstrált 
se kővel, se vasbottal, se revolverrel. Akkor se, mi¬ 
kor a felsőházi győzelmes ellenzék egy tagja, Cow-
ton lord megjelent egy választási népgyűlésen és 
ott a peerek döntését magasztaló beszédet mon¬ 
dott Kinevették, de nem bántották és végighall¬ 
gatták. És pedig azért, mert ezek az angolok tudják, 
hogy a lord urak, ha csúnyán, ha kegyetlenül, de a 
jogukat gyakorolták. A jogukat, a melyet, ha roszul 
élnek vagy visszaélnek vele, el lehet tőlük venni, 
de csak egy újabb, erősebb, emberségesebb joggal, 
nem pedig kővel és vasbottal. Ezzel csak az ablakai¬ 
kat, esetleg a fejüket lehet bezúzni, de nem a jussu¬ 
kat. El is lehet nemit ani a szavukat, de nem úgy, 
hogy lehurrogják őket. És ezt az angolok nem is 
teszik. Híres a londoni rendőr és nagy a dicsősége, 
mert a botja fölemelésével megállít és dirigál egész 
hatalmas tömeget. De úgy látszik, ennek a dicső¬ 
ségnek az érdeme nem csupán a rendőré. A tö¬ 
megé is. 

* 

Házasság és önzés. Azok a franczia szocziologn 
sok és publiczisták, a kik az agglegény-adó behoza¬ 
talát követelték, a nőtlenségi adót, mint az önzés 
megadóztatását kívánták. Lehet, hogy nem ok nél¬ 
kül. Mindenesetre van egy fölfogás és egy nagy tá¬ 
bor, a mely a házasságtól, a, családalapítástól való 

BERMELIN KUCSMA ÉS MUFF. 

tartózkodást a terhektől és a felelősségtől való tar¬ 
tózkodás, tehát az önzés művének vallja és hirdeti. 
Bizonyos, hogy nem minden alkalommal jogosan, 
de nem is minden esetben ok és igazság nélkül. 
Nincs meddőbb dolog az olyan fölfogással vagy ál¬ 
lásponttal való vitatkozásnál, a mely mellett ép oly 
könnyen akad argumentum, mint ellene. Fogad¬ 
juk el tehát valónak, hogy azok a férfiak, a kik 
nem nősülnek : egoisták. De tudvalevőleg nemcsak 
ilyen emberek vannak. A nem házasodó embernek 
nemcsak olyan ellenképe van, a ki házasodik, ha¬ 
nem olyan is, a ki — nagyon is sokszor házasodik. 
A híres, vagy mondjuk így.- sokat emlegetett em¬ 
berek — férfiak és nők között egyaránt — szinte 
szembeszökően nagy azoknak a száma, a kik csodá¬ 
latos sűrűn mondogatják a «holtomiglan»-t, anél¬ 
kül, hogy meghalt volna az, a kinek legutóbb mon¬ 
dották és esküdték. Carusó, az énekes, a ki még 
elég fiatal ember, most nősül harmadszor. Puccini, 
a zeneszerző, most válik másodszor. Shaw Bernát, 
a híres angol drámaíró két feleségétől vált el, kol¬ 
légája Barrié most válik az elsőtől és most vőlegé¬ 
nye a másodiknak. Struidberg Ágostonnak három 
elvált felesége él. E hircs embereknek bizonyára 
bőségesen vannak társaik azok között is, a kik nem 
híresek. Ha a házasság, a családos élet boldogságá¬ 
ról való, nagyon sokszor kénytelen lemondás: 
önzés, vájjon az ellenkező véglet az önzetlenség 
határtalanságát jelenti-e ? Azt hiszem, erre a kér¬ 
désre aligha merne valaki igennel felelni. Mert e 
sokat házasodó emberek, híresek és nem híresek 
útja mentén szegény, otthagyott, összezúzott életű 
hitestársak állanak, a kiket nem más gázolt el, 
mint egy nagy önzés, a mely az ingatag vagy csa¬ 
pongó lélek változó vágyai szerint magának mindig 
a tökéletes boldogságot követeli és a lemondásban 
a másiktól mindent kivan, de maga a legkevesebbre 
is képtelen. Melyik szocziologus tudja megmondani, 
hogy az önzés adófizetői listájában az agglegények 
vagy ezek között akad-e majd több — virilista? 

A fekete szolidaritás. Már volt alkalmunk szólni 
ezen a helyen erről a szolidaritásról, a bűn keser¬ 
ves és átkos szolidaritásáról, a mely láthatatlan, de 
eltéphetetlenül erős lánczczal köti össze a bűn zsol¬ 
dosait, hogy valamennyinek egy legyen a sorsa 
nyugtalansága, aggodalma, meghajszoltatása. Hogy 
egyik a másiknak végzete legyen, ha talán nem is. 
ismerik egymást. Hogy egyiknek a másik miatt 
rettegnie kelljen, ha talán gyűlölik is egymást. 
Hogy valamennyinek futnia, bujkálnia, reszketnie 
kelljen, ha csak egyet is üldöznek közülök. Hogy 
egymást hajszolják, riaszszák és elejtsék akkor is, » 
mikor a megtorló igazság már tnlán nem is kergeti 
őket. íme: az élet most megint új aktát adott e szo¬ 
lidaritás meglevésének bizonyítására. A vakmerő 
és ügyes kasszafurókat, a, kik sorra ostromolták az. 
üzleti irodák aczélszekrényeit, két hónap óta min¬ 
den héten rést vertek egyen-ketfcó'n és úgy látszik, 
be akarták venni valamennyit, igazában nem a 
rendőrség csípte el és adta az igazságszolgáltatás 
kezére, hanem rabbá tette őket egy rab, a ki magát 
szabaddá akarta tenni. Ennek kellett megszöknie a 
börtönből; hogy amazok börtönbe jussanak. A de-
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tektivek, a kik a kasszafúrókat egy izgalmas és 
rémregénybe illő tusa után vasra verték, nem eze¬ 
ket keresték és hajszolták odakünt a Svábhegy lej¬ 
tőjén, a magános villában, hanem Kocsvay Józsefet, 
a vakmerő kitöréssel megszökött rabot, a kinek 
szintén bőven van a rovásán, de ezeknek a betörők¬ 
nek a munkájában másnemű elfoglaltsága miatt 
(a kasszafúrások idején a börtönben ült) részt nem 
vehetett. Az ő nyomát keresve, de eltévesztve jutott 
a rendőrség más, de azért helyes nyomra és talált 
egy bűnös helyett, a kit nem talált meg, egy egész 
csapat másikat, a kiket hasztalan keresett. A meg¬ 
szökött gazember, a kiről azt hitték, hogy a sváb¬ 
hegyi villa lakóinál keres kvártélyt magának, íme 
ezeknek csinált kvártélyt a börtönben. Ez az ördög 
fiainak eredendő átka, a fekete szolidaritás, a mely 
túlmegy a bűnben való czinkosságon és nemcsak 
megejti de — el is veszíti őket és az egyik tolvaj 
mécsével rávilágít a másik odújára. 

* 
A szabadkai dolgok. Nem csoda, ha azok a saját¬ 

ságos és minden inkább, mint örvendetes incziden-
sek, a melyeket egy csúnya bűnpör feszítő ereje 
szinte egymásra halmoz a szabadkai bíróság portá¬ 
ján, ugyancsak vehemensen izgatják sőt gyujtogat-
ják az emberek lelkét. Az ügyész esete után a járás-
biró féktelen és diabolikus levele, erre meg a sza¬ 

vazó-bíró sajátságos hírlapi kirukkolása, kétségte¬ 
lenül olyan bokréta, a milyen ritkán terem egy 
időben, egy kertecskében. A kemény és lesújtó Íté¬ 
letek zuhataga, a haragos, szomorú és megdöb¬ 
bent nyilatkozatok kórusa ilyen jelenség-csoportnál 
nem érthetetlen és nem is megokolatlan, de a kik 
semmiféle mentő vagy magyarázó mozzanatát nem 
találják a dolognak, a jelenségeknek egy nagyon 
«mberi és nagyon általános törvényéről megfeled¬ 
keznek. Vannak infekcziók, a melyeknek soha se 
fogják se megtalálni, se kiirtani a baczillusait. Az 
ásitásnál is van ragadósabb valami, de semmi se 
oly ragadós, mint — a zavar. Az irritáczió. A sza¬ 
badkai bűneset volt közvádlójának szerencsétlen 
szereplése ennek a méregnek egy vastag csöppjét 
hullajtottá a por folyamába és miután ott nem or¬ 
vosok vannak, a kiknek a dezinficziálás a mester¬ 
ségük, hanem védők, a kiknek a védettjeik érdeke 
parancsol, semmi se volt könnyebb annál, hogy tt 
zavarnak ez a megejtő ereje szétáradjon és az izga¬ 
lomra amúgy is fogékonyabbá vált lelkeket hatal¬ 
mába kerítse. A szabadkai inczidensek ha'maza a 
lelki ráhatás ama járványforma föllépései közül 
való, a melynek a törvényeit sok tanulmányozással 
kutatják és próbálják kodifikálni a pszihiaterek. 
A szabadkai halmazatnak mindenesetre megvan 
egy élesen kidomborodó és nagyon karakterisztikus 
vonása. Az, hogy mindenik esete ugyanazon a he¬ 
lyen történt és valamennyi kapcsolatban, sőt oko¬ 
zati összefüggésben van egymással, a mi nyilván¬ 
való bizonysága az infekcziónak. Az izgalomba be¬ 
csöppenő zavar produkál ilyen jelenségeket, a me¬ 
lyeknek uralkodó vonása a temperamentum min¬ 
den gátat áttörő exploziója. Ha erről a lélektani 
megállapításról meg nem feledkezünk, akkor nem 
kell a szemünknek vérbe borulnia és ha sajnálatos¬ 
nak látjuk is a történteket, nem látjuk olyan na¬ 
gyon megdöbbentőnek vagy épen érthetetlennek. 
És a tanulságai se lesznek olyan nagyon vigaszta¬ 
lanok. 

BULYOVSZKY LILLA. 
1833—1909. 

Bulyovszky Lilla, a kinek halála híre sok 
kedves emléket ébresztett az öregek szivében, 
érdekes, szép művészi és asszonyi pálya végén 
hunyta le szemét örök nyugalomra. Művész-
szülők leánya, apja, Szilágyi Pál, egykor híres 
erdélyi színész, egyúttal mestere is volt; már 
gyermekkorában játszott a színpadon, tizen¬ 
négy éves korában, 1847-ben pedig már a 
Nemzeti Szinház tagja volt. Tizenöt éves ko¬ 
rában vette nőül Bulyovszky Gyula, ki akkor 
huszonegy éves, de már kedvelt író volt. 
A szabadságharcz után is a Nemzeti Színház¬ 
ban játszott, 1859-ben - - szélesebb kört ke¬ 
resve tehetségének -- német színpadokra lé¬ 
pett. 1851-ben Drezdába szerződött s ott főleg 
finom, nemes Shakespeare-ábrázolásaival az 
akkori német szinpad első művésznői közé 
emelkedett. Európai körutat is tett, mindenütt 
ünnepléssel fogadták. 1875-ben, még fiatalon, 
42 éves korában visszalépett a színpadról s 
azóta Budapesten élt, különösen férje halála 
óta, teljes elvonultságban. Irodalommal is 
foglalkozott, tárczái, rajzai kedveltek voltak 
annak idején. A nyilvánosság előtt vagy 30 
éve egyáltalán nem szerepelt; az irodal¬ 
mat mindvégig nagyon szerette, a Kisfaludy-
társaságnak és a Petőfi-társaságnak nagy ala¬ 
pítványokat tett költői pályázatokra. A halál 
(rráczban érte utói. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Ketten beszélnek. Csupa párbeszéd, szám szerint 

huszonhét, — ez Molnár Ferencz legújabb könyve. 
Mindegyikben két alak áll egymással szemben, 
mindegyik egy-egy karakter-típus s ezek beszélge¬ 
téséből fejlik ki vagy valami lélektani finomság, az 
emberi léleknek eddig be nem világított zuga, vagy 
valami társadalmi viszonyainkra jellemző vonás, 
néha csak egy színes elmésség, egy paradox ötlet. 
Ez a párbeszédes forma nagyon illik Molnár Fe¬ 
rencz egyéniségéhez, bele tudja rejteni minden jel¬ 
lemző tulajdonságát: ötletességét, stilművészetét, 
sajátságos látásmódját, a mely az élet dolgainak 

legelőször a visszáját látja meg, torzító hajlamát, 
előadásának közvetlenségét, a mely többnyire úgy 
hat, mintha nem is irás volna, hanem élő szó. Ebbe 
a könnyed formába, a mely voltakép nem egyéb, 
mint a zsurnalista croquisnak irodalmi formává 
emelése, belefér Molnárnak egész szatirikus termé¬ 
szete, a mely a nagy dolgokat apróságokon keresz¬ 
tül láttatja meg, lefejti róluk az illúziók rájuk rakó¬ 
dott rétegeit, kíméletlenül lehámozza emberekről, 
dolgokról a hazugságokat s a maguk valóságában 
mutatja be őket. A stílus elevenségénél fogva az 
egyes párbeszédek úgy hatnak, mint apró kiszagga¬ 
tott darabok az életből, még akkor is, ha annak, a 
mi el van bennük mondva, ellentmond érzésünk 
vagy tudásunk. Melegség ritkán van bennük; az író 
szívesen mulat azon, ha az embereket eredeti go¬ 
noszságukban mutathatja be. Kissé keserű ízű torz¬ 
kép-rajzoló, szeret disszonancziákkal dolgozni, akár 
az előadás tréfás, elmés hangja és az elmondott 
történet tragikus komorsága, akár pedig a hagyo¬ 
mányosan nemesnek, szépnek tartott dolgok visszá¬ 
jára fordítása adja ki a disszonancziát. Az asszo¬ 
nyokban, a kikkel nagyon szeret foglalkozni, a ha¬ 
zugságot látja legjellemzőbb vonásul, melynek a 
férfi, akár férj, akár csak szerető, mindig áldozatul 
esik. Kitűnő psychologusa a serdülő gyermekeknek, 
de nem a megszokott bájos színezetben látja őket, 
hanem a leendő ember önzésének, gonoszságának 
fejledező körvonalait veszi észre legelőször bennük. 
Semmi nincs távolabb tőle, mint a szentimentálitás, 
inkább mutatkozik kegyetlennek, semhogy ellágyu-
lásait elárulja. A pesti köznapi társalgási nyelvet, 
melyen eddig csak gúnyolódni tudtak a könnyen 
megbotránkozó nyelv-javítók, nagyon jól tudja fel¬ 
használni a jellemzés eszközéül s ezzel irodalmi 
jogosultságot ad neki. Általában áll róla az, hogy 
egész természete sajátlagosan pesti termék, a czi-
nizmusa, gúnyja, keserűsége, eszessége, érzésének 
színezete a magyar főváros életében teljesen benne 
élő, abból sarjadzott s abba visszatérő pesti fiatal¬ 
ember leikéből való. Szándékosan mondunk fiatal¬ 
embert ; ez a típus jóformán csupa fiatal emberből 
áll, mert csak a legújabb időben alakult ki, a 
budapesti élet specziális jellegének kialakulásával 
együtt. Hogy ezt a típust meg tudta szólaltatni, ez 
a legnevezetesebb újság, melyet Molnár hozott az 
irodalomnak. S hogy az ember érti-e ezt a típust, 
tud-e legalább valamennyire vele érezni, attól függ 
az is, hogy rokonszenvesnek találja-e azt az egész 
szellemet, mely Molnár munkájából árad. Ebből 
magyarázhatók azok az erős ellenmondások, meg 
azok a lelkesedések is, a melyeket eddigi szereplé¬ 
sével keltett. — Itt említjük meg, hogy Molnár Fe¬ 
rencz legújabb színdarabja, a Liliom, egy csirkefogó 
élete és halála, melyet a szerző maga külvárosi le¬ 
gendának nevez, könyvalakban is megjelent abban 
a tetszetős, kézbevaló kiállításban, melyben Az ör¬ 
dög ismert és kedvelt lett. A darabban sok olyan 
dolog van, a mit olvasva jobban felfog az ember, 
mint a színpadi előadásban s ezért érdemes kezébe 
venni annak is, a ki a színpadon már látta. 

Mi erősebb a halálnál? Gárdonyi Géza ily 
czímű új könyvében kilencz novella van össze¬ 
gyűjtve. Hosszabbak, rövidebbek, de úgyszólván 
valamennyi hosszabb a rendes tárezanovelláknál. 
Gárdonyi szereti azt a tulajdonképeni novella-for¬ 
mát, a mely középen áll a regény és a tárcza-novella 
között s a mely sokkal inkább sajátságos irodalmi 
viszonyaink, mint íróink hajlama miatt, meglehe¬ 
tős ritka nálunk. Pedig kellemes, szép forma és 
alkalmat ad sok oly dolog megírására, a melyek 
regénynek kicsinyek, tárczának nagyok. Gárdonyi 
nem dolgozik nagy témákkal ebben a kötetében. 
Egy gyászos özvegy ember és egy hasonlóan friss 
gyászú özvegyasszony találkozása a vasúton s egy 
új szerelemnek kissé hirtelen kicsirázása szivükben. 
Égy talált gyermek, a ki nem kell senkinek, de mi¬ 
kor megtudják, hogy ezer arany van a pólyájába 
rejtve, halálosan összevesznek rajta a jó barátok. 
Két vásott fiú kegyetlenkedése. A falnsi kovács, a ki 
elveszi a világ csúfja rút lányt, mert az hűségesen 
ápolta himlőbetegségében, mikor mindenki elhagyta. 
A házsártos mama, a kiben végül mégis megmozdul 
az anyai szív. A zsugori paraszt iparos, a ki sajnálja 

, gyerekétől a hatost, de mikor a gyerek meghal, ide¬ 
gen gyerekeket ajándékozgat. A magával tehetet¬ 
len agg asszony, a kiben fólébrednek a fiatal szere¬ 
lem emlékei. A falusi órás hű kutyájának története. 
Az elfanyarodott falusi pap diákkori szerelme s ta¬ 
lálkozása a boldogabb vetélytárssal. Látni való, hogy 
nem valami eredeti témák, de érdekesekké lesznek 
az iró előadásában. Gárdonyi most sem tagadja meg 
közvetlen, kellemes hangzású hangját. Ez a hang 
azonban ezúttal kissé fátyolozott és tompa, nem 
cseng olyan frissen és melegen, mint máskor. Fá¬ 
tyolozottságán keresztül megérzik, hogy szép hang, 
csak nincs egészen disponálva. Ezért a könyv nem 
teszi azt a zavartalanul élvezetes hatást, melyet 
Gárdonyi egyéb könyveiben megszoktunk s mely¬ 
ről nem egy'meleg szót ejtettünk e lap hasábjain. 
Ez nyilván valami időleges bágyadtság jele ; annál 
jobban fogjuk élvezni, reméljük, legközelebbi köny¬ 
vében, ha ismét a régi Gárdonyival találkozunk. 

BULYOVSZKY LILLA. 

A oBudapesti Szemle* deczemberi száma, me¬ 
lyet még Gyulai Pál állított össze élete utolsó nap¬ 
jaiban, első közleményében nemes, meleg hangú 
emlékezést szentel nagynevű elhunyt szerkesztőjé¬ 
nek. További közleményeiben adja Berzcviczy Al¬ 
bert emlékbeszédét Kazinczy Ferenczről, Wlassics 
Gyula tanulmányát Fiatalkorúak és a büntetőjog 
czímmel, Réz Mihály értekezésének folytatását Ausz¬ 
tria viszonyáról Magyarországhoz, Hall Caine Afö-
biró czímű regényének kifejezését Ballá Mihály for¬ 
dításában, Fiók Károly szemelvényeit a Pancsatan-
trából, színházi szemlét s az Értesítő rovatban^ né¬ 
hány könyvismertetést. A Budapesti Szemle a 
Franklin-Társulat kiadásában minden hó elsején 
jelen meg, előfizetési ára félévre 12 korona, egész 
évre 24 korona, egyes szám ára 2 korona. 

Korunk találmányai. E czim alatt jelent meg 
magyar átdolgozásban az angol Williams Arclri-
bald könyve Sándor Szilárd fordításában, Zemplén 
Győző előszavával. Ez a könyv valóságos nyeresége 
művelődésünknek ; ritkán lehet olyan jó, megbíz¬ 
ható és mégis népszerűén írott természettudo¬ 
mányi könyvet találni, mint ez. írójában a be¬ 
ható képzettségű természettudós egyesül az eleven, 
könnyű tollú íróval, úgy, hogy a könyvben egyaránt 
megtalálja a maga okulását a természettudomá-
nyilag képzett, mint a laikus érdeklődő olvasó. 
A könyv a ma aktuális legnevezetesebb találmá¬ 
nyokat ismerteti: a drótnélküli távírót, a folyékony 
levegő alkalmazásait, a tüzérség legújabb fejlődését, 
a tengeralatti hajókat, a kormányozható torpedó¬ 
kat, a napmotorokat, repülőgépeket stb., szóval 
mindazokat a legfontosabb találmányokat, melyek 
a legújabb időben jutottak megoldásra vagy pedig 
most vannak azon a ponton, hogy nemsokára várni 
lehet megoldásukat. Mindezek olyan dolgok, a me¬ 
lyek érdekelnek miuden művelt embert, de a nagy¬ 
közönség többnyire csak kevésbbé megbízható 
szálló hírekre, mende-mondákra van utalva s nincs 
alkalma arra, hogy világos fogalmat szerezzen ma¬ 
gának lényegükről a valódi értékükről. Williams 
Archibald könyve mindenről tájékoztat úgy, hogy 
minden valamennyire művelt ember megértheti: 
világosan, könnyen, érthetően tárgyalja az egyes 
találmányokat, nem kíván semmiféle előzetes isme¬ 
reteket az olvasótól. Az előadásnak ez a népszerű¬ 
sége semmit sem von le tudományos megbízhatósá¬ 
gából, a tényeket alaposan ismeri és pontosan, 
szabatosan közli. Örömmel láthatjuk e könyvből, 
hogy a magyar elme a modern találmányok nagy 
mennyiségében is tisztes helyet foglal el: Archibald 
a legnagyobb elismeréssel szól két magyar talál¬ 
mányról : a Telefon Hírmondóról és a Pollák-
Virág-féle gyorstáviróról, ismételten hangsúlyozza, 
hogy szerzőik magyar emberek és magyar földön 
próbálták ki először találmányukat. A modern tech¬ 
nikának egész életünkre kiható haladása kell, hogy 
érdekeljen minden művelt embert, ez érdeklődés 
kielégítésére pedig alig lehet alkalmasabb könyvet 
találni, mint a Korunk találmányai czimü könyvet, 
mely igen szép, az angol eredetivel teljesen meg¬ 
egyező kiállításban jelent meg, számos illusztrá-
czióval. 

Az én ábéczém. Szeidnerné Hirsch Margit e 
czím alatt pompás és elmés képeskönyvet adott ki. 
Eleven, valami érdekes cselekvést kifejező képekkel 
kapcsolatban mutatja be az abc egyes betűit, a 
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képek alatt egy alliterácziós mondat, mely a ben¬ 
nük ábrázolt cselekvést fejezi ki. Kép, betű és szö¬ 
veg teljes egységbe forr össze, a mi a könyv czélja, 
az abc könnyű és gyors megtanítása szempontjá¬ 
ból rendkívül fontos. Az eddig forgalomban levő 
képeskönyveknek ugyanis az a nagy hibája, hogy 
a képeket magyarázó verset a gyermek könnyen 
megtanulja, emlékezetében meg is őrzi, de a betűk 
képeit elfelejti. Az én ábéczém-ből ellenben, ha 
egyszer jól megnézte a képet és tudja a szöveget, 
akkor megmarad emlékezetében a betű is, mert a 
szöveg minden szava az illető betűvel kezdődik s 
alliterácziójával állandóan figyelmezteti a gyerme¬ 
ket a betűre. Ezenkívül a könyv szerzője arra is 
ügyelt, hogy az egyes képeken különböző arczú és 
alakú gyermekek szerepeljenek, hogy mindig más¬ 
más két alakkal kapcsolatban emlékezzék a kis ol¬ 
vasó a megtanulandó betű formájára. A könyv ki¬ 
állítása is ritka szép lévén, így olyan képes ábéczés 
könyv keletkezett, a mely öröme és tanulsága lehet 
minden olyan gyermeknek, a ki nem jár még isko¬ 
lába, de már elég fejlett arra, hogy a betűk titkai¬ 
val megismerkedjék. 

Benedek Elek Kis Könyvtára, legjelentéke¬ 
nyebb sorozatos ifjúsági kiadványunk, mely egyes 
köteteivel igen olcsó áron, tetszetős kiállításban ad 
kiváló olvasmányokat az ifjúság kezébe, legújabban 
ismét számos kötetkével gyarapodott. Havas István 
A beszélő csipke czimen mond el tiz kedves ifjúsági 
elbeszélést, Móricz Zsigmond, a hamarosan hírnévre 
jutott elbeszélő, A sas fia, meg a sasfióka czimmel 
ad néhány a magyar történetből vett hátterű elbeszé¬ 
lések, bájos előadásban, igazán a gyermek leikéhez 
szólva. SzinWn a történeti múltba megy tárgyakért 
Sárándy István s néhány érdekes történetet hoz 
belőle Régmúlt idők czimű kötetében. Lampérth 
Géza a Eákóczi-kor szellemét eleveníti fel Rákóczi 
lobogója czimű kötetében, hazafias szellemű, lelkes 
s a történeti valóságon alapuló elbeszéléseivel. 
Krúdy Gyula egy tiszai utazást mond el érdekes 
történet keretében, a melyből szinte észrevétlenül 
ismeri meg a gyermek a Tiszát s a partjain folyó 
életet; könyvecskéjének czime: Utazás a Tiszán. 
Dánielné Lengyel Laura Mária Terézia korába 
vezet Az új élet czimű elbeszélésével. 

A «Magyar Könyvtár» legújabb sorozata három 
értékes müvet ad. Az egyik Maupassant novellái¬ 
nak egy újabb kis gyűjteménye (hét novella) Zoltán 
Vilmos fordításában. A másik Beöthy Zsolt két írói 
arczképe Szász Károlyról és Kovács Pálról, a negy¬ 
venes évek kedvelt írójáról. A harmadik füzet végül 
Bérezik Árpád humoros novelláiból egy sorozat 
Ügyetlen udvarló czimen. 

Az Olcsó Könyvtár legújabb sorozata négy kü¬ 
lönböző irányú jeles munkával gyarapítja irodal¬ 
munkat. Feuillet Oktáv kitünű regénye, Szibill tör¬ 
ténete Concha Gjőző fordításában második kiadá¬ 
sát éri. Szászy István egy verses füzetben fordításo¬ 
kat közöl szerb költőkből. Szép kis anthologia ez, 
benne van a szerb költészet majd minden jelenté¬ 
kenyebb képviselője jellemző műveivel, hű, gondos 
és költői fordításban. A fordító minden költő elé 
megírja rövidre fogott életrajzát is, úgy, hogy a kö¬ 
tet hű fogalmat ad a szerb költészet fejlődéséről és 
mai állásáról. Egy másik füzet Concha Győzőnek 
az Akadémia egyik ünnepi közülósén Pulszky Fe-
renezről tartott előadását közli; mély gondolatokkal 
tele jellemkóp az, mely elevenen állítja elénk szel¬ 

lemi életünk e vezérlő alakját. Szász Béla Heine 
dalaiból ad egy füzetre való szép műfordítást, a 
Buch dér Lieder legszebb darabjaiból összeállítva. 

Új könyvek: 
Ketten beszélnek. Tárczák, rajzok. Irta Molnár 

Ferencz. Budapest, Franklin-Társulat; ára <i kor. 
Liliom. Egy csirkefogó élete és halála. Külvárosi 

legenda hét képben. Irta Molnár Ferencz. Buda¬ 
pest, Franklin-Társulat; ára 2'50 korona. 

Mi erősebb a halálnál 9 Elbeszélések. Irta Gár¬ 
donyi Géza, Budapest, Singer és Wolfner ; ára 4 K. 

Korunk találmányai. Irta Williams Archibald. 
Az angol eredeti nyomán átdolgozta Sándor Szi¬ 
lárd. Előszót írt hozzá Zemplén Győző. Budapest, 
Franklin-Társulat; ára kötve 8 korona. 

Az én ábéczém. Kicsinyei számára kieszelte Mar¬ 
git mama. (Szeidnerné Hirsch Margit.) Budapest, 
Franklin-Társulat; ára 4 korona. 

Benedek Elek kis könyviára legújabb kötetei : 
A beszélő csipke. Irta Havas István. (112. köt.) — 

A sasfia meg a sasfióka. Irta Móricz Zsigmond. 
(113. kötet.) — Régmúlt idők. Irta Sárándy István. 
(114. kötet.) — Rákóczi lobogója. Irta Lampérth 
Géza (115—116. kötet).— Utazás a Tiszán. Irta 
Krúdy Gyula (l 17—118. kötet). — Budapest, Lam-
pel (Wodianer) részvénytársaság. Egyes kötet ára 
60 fillér, kettős kötet ára 1.20 korona. 

A iMagyar Könyvtárt legújabb füzetei : Walter 
Schnafís kalandja, írta Guy de Maupassant, fordí¬ 
totta Zoltán Vilmos. (570. kötet); ára 30 fillér. -
írói arczképek H. Irta Beöthy Zsolt. (571. kötet) ; 

ára 30 fillér, — Ügyetlen^ udvarló és egyéb vidám 
történetek. Irta Bérezik Árpád (572. kötet); ára 30 
fillér. — Budapest, Lampel (Wodianer) kiadása. 

Az «Olcsó könyvtára legújabb füzetei : 
Szibill története. Eegény, irta Feuillet Oktáv. 

Francziából fordította Concha Győző. Második ki¬ 
adás ; ára 2 korona. - - Pulszky Ferencz. Irta 
Concha Győző; ára 60 fillér. — Heine dalaiból. 
Fordította Szász Béla ; ára 40 fillér. — Szerb köl¬ 
tőkből. Fordította Szászy István; ára l korona. 
Mind a négy könyv a Franklin-Társulat kiadásában 
jelen meg. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: MILTÉNYI JÓ¬ 

ZSEF ügyvéd, földbirtokos, 48-as honvédhuszárszá¬ 
zados Tapolczán 88 esztendős korában. — BABCZI-
KAY JÓZSEF 48-as honvédőrmester 82 éves korában 
Abaujlakon. — Alsóköröskényi és turóczentmihályi 
dr. THUEÓCZY KÁROLY, nyitra vármegye főorvosa, kir. 
tanácsos, az országos közegészségügyi tanács és a 
kir. törvényszéki orvosokat vizsgáló bizottság tagja, 
több jótékony egyesület elnöke 59 éves korában 
Alsóköröskény községben. — Borzsovai és szakállas¬ 
falvi LENGYEL ENDBE, műn kacs-egyházmegyei gör. 
kel. áldozópap, szentszéki tanácsos, czimzetes pré¬ 
post, püspöki külhelynök, Hajdú vármegye törvény¬ 
hatósági bizottságának és Hojdudorog város képvi¬ 
selőtestületének tagja, életének 65-dik évében Hsj-
dadorogon. - - KUBZ SÁMUEL, a Deák-téri ág. év. 
népiskola nyug. tanítója 66 éves korában Budapes¬ 
ten. — Deésházi dr. OLÁH BÉLA, az ötödik keiületi 
főreáliskola tanára 48 éves korában Budapesten. — 
MARTON GÉZA, életének 38-ik évében Budapesten. — 
MARTON JENŐ, életének 28-ik évében Budapesten. — 
Dr. KRUMBACHEB KÁROLY, egyetemi tanár, a bizánczi 
kutatás újjászervezője, Münchenben. — FRANZ JAKOS 
községi iskolai igazgató Mokrinban. — GROÓ VILMOS, 
a békéscsabai ág. év. Budolf-fó'gimnázium tanára 
38 éves korában Békéscsabán. — Nemes KÖVESS 
JÁNOS nyug. kir. ítélőtáblái biró 66 éves korában 
Veszprémben. — JELENTSIK ISTVÁN nyug. kir. táblai 
biró 70 éves korában Nagyváradon. — Simaházi 
TÓTH ÖDÖN, Tolna vármegye tiszti főügyésze, okle¬ 
veles mérnök, ügyvéd törvényhatósági bizottsági 
tag, több uradalom ügyésze 76 éves korában 
Szekszárdon. — FELICZIDESZ SÁNDOR ügyvéd életé¬ 
nek 75-dik évében Czegléden. — Dr. LÁNGÉ KÁBOLY 
nyug. m. kir. honvéd törzsorvos, Korpona város 
képviselőtestületi tag, életének 58-dik évében Kor-
ponán. — Szombatfalvi LIBZKAY JÓZSEF honvédezre¬ 
des, a m . osztályú vaskorona-rend lovagja életének 
55-dik évében Szentgotthárdon. - - Péchujfalusi 
dr. PECHY KÁLMÁN gróf életének 30-dik évében Ti-
bolddaróczon. — Jágocsi PÉTEBFFY ZOLTÁN kir. ta¬ 
nácsos, ipari főfelügyelő, 54 éves korában Pozsony¬ 
ban. — SCHMAUSZ SÁNDOR életének 60-dik évében 
Öfutakon. — BAJZA JÓZSEF, a magyar újságírás régi 
szorgalmas munkása 53 éves korában. — FÜVESSY 
LAJOS építési vállalkozó életének 55-dik évében Nagy¬ 
bányán. — MEZEY KÁBOLY gyúrói körjegyző életének 
70-dik esztendejében Gyúrón. - - NEMÍNYI IMRE, 
Neményi Dezsőnek, a Hitelbank fiumei petróleum-
gyára igazgatójának 16 éves fia Fiúméban. — LOB-
MAYEB MÁTYÁS KÁROLY magánzó életének 67-dik évé¬ 
ben Budapesten. — PÁZMÁNY ALTHOS, szőlősi, szi-
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lasi és laki Pázmány Péter négy éves kis fia Jab-
loniczban. — Báj kürti és koltai KÜRTHY DEZSŐ, a 
Pesti Hazai Első Takarékpénztár tisztviselője, 
Kürthy Emil iró fia, 22 éves korában a németor¬ 
szági Schönberg-szanatórLumban. 

Özv. VASANITS MIKLÓSNÉ, szül. szentkirály-szabad¬ 
jai Szőke Szeréna életének 56-dik évében Budapes-
t e n — PLESZNIK ANTALNÉ, szül. Novak Karolina 
életének 65-dik esztendejében Szentesen. — BECK 
ENDBÉNÉ, szül. Dinnyés Jolán életének 35-dik esz¬ 
tendejében Hoor községben. — TAKÁCS GYÖBOYNÉ, 
szül. bölsei Buday Iréné Budapesten, életének 4t-dik 
esztendejében. — Podolini FÁKISS KÁBOLYNÉ, szül. 
Imrich Ervina, 56 éves korában Budapesten. -
POLYÁK MENYHÉBTNÉ. szül. Szlávik Mária életének 
64-dik esztendejében. — Özv FDCHS MÁBEUSNÉ 72 
éves korában Budapesten. — Özv. KÁLMÁN KÁBOLYNÉ, 
szül. Schrott Katalin 80 éves korában Budapes-
).en — TÖRŐK SÁNDOBNÉ, szül. Farkas Izabella Szom¬ 
bathelyen. — MARTINOVICS PÉTEBNÉ, szül. kiséri 
Helle Ilona 51 éves korában Szabadszálláson. -
RADNAI BÉLÁNÉ, szül. E^yházy Erzsébet, Eadnai Béla 
tanárnak, a jeles szobrászművésznek felesége 26 
éves korában — Székely Ignácz, a budapesti közúti 
vasúti társaság főkönyvvezetőjének és nejének, szül. 
Hegyi Szerénának leánya, ÉVIKÉ hat éves korában 
Budapesten. — Özv. felsőkubini és deménfalvi Ku-
BINYI ENDRÉKÉ, szül. mindszenti Mindszenthy Kor¬ 
nélia 67 éves korában Beszterczebányán. — Tas-
nádi NAGY TEBÉZ 58 éves korában Mezőkereszte-

— Özv. SOLTI KÁROLYNÉ, -szül. Havas Klára 
sen életének 73-dik évében Hódmezővásárhelyen. 
Özv. SZŐKE JÁNOSNÉ 53 éves korában Szikszón. 

EGYVELEG. 
* Repülőgépeket biztosító társaság. Angolor¬ 

szágban Blériot fényes sikere után biztosító társa¬ 
ság alakult, melynek czélja a repülőgépeknek s a 
rajta utazó személyeknek biztosítása. Magának Blé-
riotnak repülőgépe volt az első tárgy, mely Blériot-
nak Angolországban való tartózkodásakor tűzvész, 
rablás és egyéb balesetek ellen 10,000 fontra volt 
biztosítva. A biztosító társaság prospektusaiban ki¬ 
emeli, hogy csakis kiváló híres repülőkkel (premi-
nent flyers) lép összeköttetésbe. (G. L.) 

Első tíCánykiházasitó Egylet mint szövetk. 
Gyermek- és életbiztosító intézet Budapest, VI. kér., 
Teréz-körút 40—42. Alapittatott 1863. - - Folyó év 
november havában 1.780,000-— K értékű biztosítási 
ajánlat nyujtatott be és 1.6:{1.200-— K értékű u.j biztosi-

A LEG¬ 
JOBB. SVAICZI SELYEM 

Kérjen mintákat újdonságainkról feketében, fehérben és 
színesben :Eollenne,Cachemlr«,Shaatung'.Duche»se, 
Crépe de Chine, Cötelé, Messaline, Mousseline 120 
cm. széles, méterenként K 1.20 és feljebb. Bársony és 
plüs ruháknak és blúzoknak stb., úgyszintén hímzett 
blúzok és ruhák batisztban, szövetben, vászonban és se¬ 
lyemben. Csakis szavatoltan szolid selyemszöveteket áru¬ 
sítunk közvetlen a magánvevőknek bérmentve és mar 

elvámolva. 

SCHWEIZER & Co., LUZERN U 23 (Svaicz.) 
Selyemszövet kivitel. — Királyi üdv. szállító. 

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

S ál v át or 
kitűnő sikerrel használtatik 

vesebajoknál, a húgyhólyag bán¬ 
talmainál ésköszvénynél,aczukor-
betegségnél.az emésztési és léleg¬ 

zés! szervek hurutjainál. 
Húgyhajtő hatása! 

Vainntes! Hányra mentheti! 
T«ll«iin tiszti! 

Kapható ánánt/TÍtkeretkedéitkben vágj/ a 
Stinyc-Lipócii Salratortorrát- Vállalatnál 

Budapat, V. Rudolf-rakpart S. 

A LEÉGETT HAMBURGI GÁZGYÁR. 

tási kötvény állíttatott ki. — Biztosítási összegek 
fejében 103,561 K 74 f. fizettetett ki. — 1909 január 
1-től november 30-ig bezárólag i9.691,900'—K értékű 
biztosítási ajánlat nyujtatott be és 17.384,600'— K 
értékű új biztosítási kötvény állíttatott ki. — Bizto¬ 
sított összegek fejében a folyó évben l,2őv.lf)8 K 94 f. 
és az intézet fennállása óta 15.117,1^4 K 5:i f. fizet¬ 
tetett ki. — Ezen intézet a gyermek- és életbiztosítás 
minden nemével foglalkozik a legolcsóbb díjtételek 
és a legelőnyösebb feltételek mellett. 

A divat a mostani idényben igazán télies, nyu¬ 
godt színösszetételeket részesít előnyben, melyek azon¬ 
ban egy kis fehér rüss-disszel, vagy sötét szőrme-
garnitúrával kellemes összhangot képeznek az elegáns 
szabása öltözékekkel. Főleg a lila és szürke szinek 
összes változatai szerepelnek az utozai ruháknál, fel¬ 
váltva barna és fekete szinekkel-.'Az estélyi öltözékek¬ 
nél szintén a lila szín hódit, természetesen élénkebb 

árnyalatokban, de nagy szerepe van a rózsaBzin kü¬ 
lönböző variációinak is. A szöveteknél közkedveltség¬ 
nek örvendenek a duplaszéles nehéz minőségek, me 
lyek az elmúlt idényhez hasonlóan, főleg puha kivi¬ 
telben kerülnek forgalomba. — Ezen tulajdonságok¬ 
nak leginkább megfelelnek a hírneves Schweizer & Co. 
luzerni selyemáru czég által gyártott csikós selyem¬ 
szövetek, selyemkasmirok, crépe de chine, moiré és 
messaline anyagok, melyek az összes divatos szín¬ 
árnyalatokban kaphatók. Közkedveltségnek örvende¬ 
nek még a fenti czég által gyártott svájci hímzések, 
melyek blouseok és estélyi öltözékek alakjában kas¬ 
mír, selyembattiszt, vagy tüllre alkalmazva kaphatók. 
Az igen tisztelt hölgyközönségnek valószínűleg nem 
fog nehezére esni egy praktikus és mindenkit meg¬ 
örvendeztető ünnepi ajándéknak kiválasztása a Schwei¬ 
zer & Co., Luzern 063, svájci czég árjegyzékének át¬ 
tekintse után, melyet írásbeli kérésre ingyen, a ki-

Feketére fest * Hófehérre tisztit 
hetenként sok 100 ruhát. niponU átlag 20.000 sallert. ké,„lőt. 

IíiilitiU vegyileg: tlsztittatna.lt 

HALTENBERGER tühafestőgyárában 
KASSA. Alapítási év: 181O. = 

'elvétetnek Blockner I. hirdető 
irodájában, Budapest, Sütő-u. 6 

KÍNA BORA VASSAL 
Hjtflenlku* Maliit*. 19O«. I.«sma?a«abb kitűnt. 
Erősitoszer gyengélkedők, vérszegények é 
lábbadozók szántára. Étvágygerjesztő, ideg-
1-ÍÖC6 erősítő és vérjavitó szer. 
Kitűnő h. tílKHI-nel lölib orvosi vélemény. 

I. Serravallo, a. á kir. ifari súiiiii Trieste-Barcola. 
\ ásárolható a gyógyszertárakban Kllileres üvegekben 

K 3.60, literes üvegekben K 4.80. 

:: Kitűnő! :: 
Miczi: Ugye mikor reggel 

fölébredsz, legelső gondolatod 
én vagyok. 
Sáro': Nem édesemi Leg¬ 

első gondolatom, a Sztrakii-
Menthol-fogüzappan, a mellyel 
számat naponként kimosom. 
3 darabot bérmentve küld: 
Sztraka gyógyszerész, Mohói. 

Steckenpferd-
Liliomtejszappan 

H legenyhébb szappan | 

:: a bőr részére. : : 

l l 

ÚJDONSÁG!! 
PAPEK-féle 

törv. védett 

pénztárcza 
erís lergebőrböl. Előnyei: egy drb bőrből késutve. minden pénz¬ 
nem kólón Tan, lapos és nem merev, — Urak restére 11 cm. hosi-
szú, 7Vi cm. swles 3 korona, hölgyek részérc 11 cm. hosszú, 6Vt cm. 
széles 3 K. Vidékre 2 darab megrendelésnél portómentes köldés. 

PAPEK JÓZSEF bőröndós és finom bórára készíti 
Budapest, VIII. , Rákóczi-út 15 B. — Árjegyzék bérm. 

fis Ha fáj a 
mely 10 pero« alatt ^legmakacsabb migraint és fejfájást elmulasd]*. 
Készíti B e r e t v a s T a m á s gyogyaterég 

ne tétovázzék, hanem 
használjon azonnal 

— Ára 
* * * * 

Bcrctvás pastillátT) 
l korona ÍÍO fillér. Kapható minden gyógyszertárban. 

Orvosok által ajánlva. — 
Kapható minden gyógyszertárban. 

Három doboznál ingyen postai szállítás. ^ 
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választott mintákat szintén vám- és bélyegmentesen 
küldenek el. 

Iparművészeti látványosság-számba megy 
egyik legelőkelőbb czégünknek, Marton Alajos ca. és 
kir. udvari szállítónak váczi-utczai üzlete. Igazi kis 
múzeuma ez a bel- és külföldi müipar szebbnél szebb 
alkotásainak, melyeket nemes, előkelő, disztingvalt 
ízléssel halmozott össze a czég kitűnő nevű tulajdo¬ 
nosa. Budapestnek emez elsőrendű raktára különösen 
gazdag most, hog-' a karácsony közeledik, hiszen 
mindenki, a ki csak széppel, ízlésessel, becsessel 
akarja kedveseit karácsonyra meglepni, első sorban 
kell, hogy Martoj Alajos váczi-utczai üzletét fölke¬ 
resse. Iit aztán gazdag választékban találja a leg¬ 
modernebb bronz-, porczellán- é.-i bőrdisztnüveket: 
franczia és angol diszbutorkákflt, mindmegannyi mü-
ipari tárgyak, melyek a legmagasabb igényeknek is 
megfelelnek. 

Mi nem mondunk Önnek többé semmit, ízlelje 
meg a Veritas teát és Ön fogja mondani nekünk, 
hogy a Veritas tea a világ legjobb teája. Kérje min¬ 
denütt és közvetlen a Veritas Angol Termény Telep¬ 
től, Budapest, V., Árpád-uteza 4. 

Értékes és alkalmas karácsonyi ajándék egy 
ezüstárutárgy ; nagy választékban találhatók raktáron 
Elek és Társánál, ÍV., Károly-körut 10, részletfize¬ 
tésre is. — Lásd hirdetést. 

Argenlor-müvek jelen számunkban megjelent 
hirdetésére felhívjuk olvasóink figyelmét. Gyári rak¬ 
tár: Váczi-ntcza 5. Nngy választék minden léié disz 
és használati tárgyakban. Meglepően olcsó árak. 

Se'limid nővérek, IV., KJgyó-tér 1. szám alatti 
grammofon-kerefkedós hirdetésére fölhívjuk olvasóinkul 
figyelmét. Ár- és lemezjegyzék ingyen és bérmentve. 

Az előfizetések a a Vasárnapi Újság* kiadó¬ 
hivatalába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám 
küldendők. 

Szerkesztői üzenetek. 
Castor és Pollnx. A tiszta szándók és lelkesedés 

meglátszik a fordításokon, de meglátszik a kezdő 
emberek gyakorlatlansága is. Sokat kell még tanul¬ 
niuk, fejlődniük, hogy az emberiség nagy szellemeit 
magyarul tolmácsolhassák. 

Lehullott a . . . Gyi te fató. Nincs könnyebb dolog 
a világon, mint ilyen népdalféléket írni: az ember 
készen kapja a szólamokat a népköltészetből, csak 
össze kell rakosgatni. Persze, az ilyen ép úgy nem 
költészet, mint a hogy nem épitő művészet, a mikor 
agyermekekakőépítőszekrény köveiből házakat, temp¬ 
lomokat raknak össze. 

Sóhaj. Bőbeszédű és szentimentális, — két sarka¬ 
latos hiba a mi szemünkben. 

SAKKJÁT^K. 
A 2672. számú feladvány Gamage F.-tó'l. 

. Philadelphia Sund y stem> versenyén az I. dijat nyerte.) 

SÖTÉT. 

A 2655. számú feladvány megfejte'se Spóner Andortól. 

1. Kb5-c6 . . . Kc3-c4 
(v. d4) 

2. Vcl- f4 t stb. 

1. . . . ___ ;. . Fal-b2 
2. Vcl—e3 f stb. 

A 2656. számú feladvány megfejtése Gawrilow' A.-tÖl, 

1. Kh8-g8 „ tt—K 
2. Bg7—e7 f matt. 

b 
1. — — — fi—K 
•2. Bg7—gB f matt. 

d 
1. . . . d7—dű 
2. Ha6—c5 f matt. 

1. .. !'. e5—ei 
2. Fh7—f5 f matt. 

1. '}. d7—d6 
2. Vb8—08 f matt. 

1. . .'. Hc4-d6 
2. Ha6-c7 t matt. 

A "VASÁRNAPI ÚJSÁG* 
57-ik évfolyama. 

A «Vasárnapi Ujság» a legrégibb magyar 
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap, 
évenként több mint 130 íven s több mint 
másfél f zer képpel, legjelesebb hazai íróink 
és művészeink közreműködésével jelen meg. 

Előfizetési föltételeink: 
A «Vasárnapi Újság* negyedévre 4 korona, fél¬ 

évre 8 korona. 
A (Vasárnapi Ujság» a «Világkrónika»-val 

negyedévre 4 korona 80 fillér, félévre 9 korona 
60 fillér. 

Helyeién fej te t ték meg : Merényi Lajos. — (ieUt 
József és Stark Vilmos. — A 'Budapesti Sakk-kört .— 
A t Budapesti III. kér. Sakk-köri — Ludányi Antal. — 
Wyschogrod Pál. — Beér Mór. (Budapett). — Németh Péter 
(Csongort. — KintziR Kóbert (Fákért.) — Müller Nándor 
(Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipótyár). — Szabó 
János (Eakony-Szentlászló). — A tGyöri Sakk-kört. — 
Székely Jenő. — Mészey József (Győr). — A tZborói 
Tártaikon. — A i Kalocsai Katolikus-kört — Veöreös 
Miklós (Zircz). — üj. Hnbay Bertalan (Bodzásujlak). — 
A iDunaföldvári Egyenlőiégi kört (Dunaföldvár} — Barcsa 
Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István (Hajduhadháza). 
A iLeibiczi Gazdasági Kaszinó.t (Leibicz).—Lustyik János 
és Szivák János (Alberti-Irsa).—tCfengeri Kaszinót (Gsengtr). 
Király Mihály (Zenta). — Kunz Bezsö (Temesrékds). 

KÉPTALÁNY. 

Világos indul és a második lépésre mattot ad. 

A 2654. számú feladvány megfejtése Van Dijcktől. 

1. Fd4-f6 Bgfixtö (a, 6) 1. ' e8— e2 
2. Vf5— c8 f matt. 2. Hf3- d2 t matt. 

fc 
1. ___ . ___ Ha3— c2 t 
2. Vf5xc2 f matt. 

A 47-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : A nagyravágyás a kis emberek tulajdona. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Reáltanoda-u 5. 

Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. 

m 

ír? 

m 
kV-< 

f-44 
<:*$ 
. 'A,*.. J.-~ 

*§ii 
l'-sff.'fif V/l 

Ideális háziszer 
gyomorbántalmak, emésztési 
zavarok és ezek következnie 
nyei esetében a „CALIFIG" 
néven ismeretes 

Kaliforniai 
Fügeszörp. 

Ize kellemes, hatása enyhe 
és mégis biztos. Tisztítja az 
emésztő szerveket, szabá¬ 
lyozza az emésztést, vissza¬ 
hódítván ezáltal az étvágyat 
s az egészséget. A „Califig" 
gyermekeknek és felnőttek¬ 
nek egyaránt jótékony szol¬ 
gálatot tesz. 

Kapható minden gyógyszertárban. 
Nagy üveg 3 kor. Kis üveg 2 kor. 

- Mi hozott vissza a túlvilágból, dédapám. ? 
— A iVeritast tea illata l 

Kérje mindenütt és közvetlen a Veritas Angol 
Termény Teleptől. Budapest,JV.,Arpád-utcza_4. 

MARTON ALAJOS 
és. és kir. udvari szállító. :: IV.. Váczi-ntcza 10. 

Legszebb és legújabb karácsonyi ajándékok 
nagy válás/téka. Miiipari czikkck, 
bronz, porczellán és a legújabb erdélyi 
aragonit (ónix) készítmények. :: :: :: 
líördí-zmtiíiriik: casetták, szivar- és 
pénztárczák, berendezett toilette- és 
divatos női kézitáskák stb. 

Nagy B L Ú Z occasió 
angol costümök. felöltők, 
aljak, pongyolák, juponok 
a legszebb kivitelben, ju¬ 
tányos árakban kaphatók :: 

REICH HENRIK 
í>. szám. — Saját műhely. 

hozasson tőlem azonnal 

8 napi próbára 
aki C8ÚZ, kÖSZVény, ischías'l>ánt almai ellen már 
mindent próbált eredménytelenül. Kapható havi 
részlettörlesztésre. Ismertető kövyv ingyen és 
bérmentve. - FÖBSTNEB ALADÁR, Budapest, 
xxx VII17. Alsóerdosor 30. szám. xxx 

A> előkelő hölgyek csak a 
CREME :: :: 
ILLAT :: :: :: 
POTTDER :: 
SZAPPANT 

haimálják. f>j^>j  
pest, Andrássv-út 84. sz. — Kapbitó azon felül Kartschnuroff. 
— Lux, Nernda, Molnár és MOMT és ÜUsi ntódf drogueriákban. — 

Főraktár B A Y E R A N T A L gyógyUra Buda¬ 
Kartsc 
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MARGIT 
Beregmegye. 

fromor, belek, húgyhólyag B különösen a légző-
•gervek hurutoa bánt almain ál igen jó hátain még 
.-. .-. akkor is, ha vérrések esete forog fenn. .'. .'. 
Megrendelhető: É D E S K U T Y L.-nél Budapesten és 

• forrás kezelőségénél Munkácson. 

Valódi nemes harezi kanári madarak. 
,-juKitűnő és szorgalmasan éneklő hímek darabja S, 

10, 12, 15, 18, 20 és 25 korona, tenyésznőstények 
darabja 3 és 4 korona. Elő megérkezésért szava-
ólok '. A legmesszebbmenő garancziák. A szállítás, 

miután a csomagolás a legczélszernbben eszközöl¬ 
tetik, a legnagyobb hidegben is történhetik. Ár¬ 

jegyz kanárikról, papagályokról, tengerentúli madarakról 
és kezelési, valamint tenyésztési utasítás 20 fillér bélyeg el¬ 

lenében küldetik. 
NBTJMA.YJE1 JPA.ii Zalaegerszegen. 

PAPEK-féle törv. védett 
coupéböröud 

fiókrendszerrel, 
ügy, hogy minden ruha 
külön elhelyezhető és 
nem gyúródik, acél ke¬ 
retre dolgozva, linóm 
sárgaréz fekszir zárral 
ellátva, erősen varrott 
bőrfogóval, belül l irat-
táska és linóm világos 
vászonbéléssel a legszo-
li iahb kivitel, hö l¬ 
g y e k és n r a k r e - ̂  
s z e r e legerősebb hal- r 
szálas vitorla vászonból. *— 

(i5 cm hosszú, 40 cm szé-
es, 30 cm magas, \ zár, 
2 zárvédő 5 2 k o r o n a . 
;0 cm hosszú, 40 cm szé-
és, 31) cm magas, 2 zár, 
34 k o r o n a . — Angol 
disznóbörből:ti5cm hosz-
szu, 40 cm széles, 30 cm 
magas, l zár, 2 zárvédő, 

90 korona. 
cm magas, 2 zár, 10O korona. 

Utánvéttel Q A DET LC l / S 7 C IT C* bó'röndős és 
: küldi : r M " t - r \ J V J & C O C L r li„orn bőráru 
készítő, Bndapeit, VIII. kér., Rúkóczi-ut 15. SE. 
Csomrgolas rém lesz felszámítva. Árjegyzék bérmentve. 

i cm husísu, ->u 

Wjn luűlalpa van j 
Hu fái a lába / 
KEHIÉ a szakorvosok által ajánlt szabad Lau'er-
. Su'.talpíüzo prospektusát. — Egyedüli készítő 

SZÉKELY ÉS TÁRSA 
ortopad cipő-kcszitő 

Budapest, Muzeum-körut 9. 
Képes ariegyzék 
mindennemű ci¬ 
pókról ingyen. 

Fogorvosi- és fogtechnikai materem 
Budapest, IV., Károly-körút 2tt., I. emelei 

ésteljesfog-
sorok száj-
padlás nélk. 

Aranyfogkoronák, a r an jh idak is mindennemű kiacriik 
fogazatok, melyeket a szájból kivenni nem kell. A gyökerek el¬ 
távolí tása fölösleges. Tar tós porce lán- é« arany- tó 
mesék. Foghúzás teljes érzéstelenítéssel, 10 évi jólálliUsal. Vidé¬ 
kiek l nap alalt kielégittetnek, megvárhat ják . — Mérsékelt árik. 

Dr. EDELMANN JÓZSEF és MÁRFAI 
néhai dr. Neafeld D. fogorvos volt techn. assislcnsc. (Lift.) 

Allatkedvelőknek 
ajánljuk^ 
Diana-telepünk 

megtekintését, hol minden¬ 
fajta fajebek, fajmacskak 
és f aj nyulak, különböző 
exotikus állatok, madarak, 
diszszárnyasok, fajha-
romfiak, fajgalambok 
stb. kaphatók. Kívánatra ki¬ 
merítő árjegyzékünket díj¬ 

mentesen küldjük. 

DIANA TELEP 
vezetősége 

Posta: Tar, vasút: Pásztó 
(Hevesmegye). 

Kimerítő árjegyzéket ki-
:: vánatra díjtalanul. : : 

• Nincsen por a lakásban 

l ^ . .KOBOLD" 
tisztogatunk. 

Tírv. védve. A háztartásban nélkülözhetetlen. Törv. védve. 

takarit meg. 
Pénit takarít meg. 
Munkát takarít meg 

„ . . . 
\\2 KlIOgF. 

ift 
. 

Nincs 
Nincs porfelverés. 

Kifogástalan működés. 
Minden darabért jótállás. A legjobb szerkezet, 

Minden daratért jótállá,. 
Magánházak, Irodák, hivatalok, szállodák részére. 

Szőnyegek párnák, bútorok, asztalteritők stb. tisztogatására. A .Kobold, por-
szivógép feltalálása óta hygienikus tisztító szerkezethez jutottunk, mely a por 
teljesen eltávolítja. E különösen praktikus kézigéppel minden háziasszony 
maga végezheti a takarítást. Nagyon alkalmas szőnyegek, tapétázott bútorok, 
takarók stb. tisztítására, a nélkül, hogy azoka* he yükről elmozditanók. A gé¬ 
pezet nagyon óvja a szőnyegeket, párnákat s ebből k.folyólsg sokkal Rosszabb 
időig is tartanak azok, mint ha porolni és keféim kellene. Olyaa szobában a 
hol ezzel takarítanak, porszem nem található, mert a készülék a legkise 
porszemet is felszívja. Kezelése nagyon egyszerű. Használata utasítás minden 
«, . , darabhoz mellékeltetik. 

Vezérképviselet Ausztria-Magyarország részére : 

FEKETE V. GYULA 
Wien, V., Schönbrannerstrasse 32 B 

A „Titania" 
gyorsgőzmosóyép 

« „ i - i _ _ l minden mosógé-
lOlfi lmnlpet, bármely kon-
knrrencziahoz tartozzék (olya¬ 
nokat is, melypk nagy llrm ával 
és piaczi reklámmal hirdet-
tetnek); 
m na hófehérre harmad annyi 
" • u s időben, mint azelőtt; 

a fehérneműt eddig 
el nem ért módon ; 

megtakarítL5 V ? 
OLCSÓ de jó. 
Sok ezeráll iiiemben és ugyan-
:: ennnyi az elismerölevél. :: 
Wf- Próbira is. ~ M 
T i t a n i a - m á n g o r l ó . 

17-féle 
nagyság¬ 

ban á—U 
krményfa-
hengerral, 
mindenár-
fokozatban 
35 K-tól 

feljebb, öl 
évi jótállás 

T l t a n i a - f o r r ó f a c s a r ó . 
elsőrendű paragummi henger¬ 
rel. Proipettusok, plakátok és 
refereneziák ingyen. Magyar-
ortiági vezérügynök: Takács 
Oszkár Bpdapes^ VL kér., 

Nagymtzó-utcza 49. sz. 
T I T A N I A - M Ü V E K 
W e l s , Felső-Ausztria Üt. sz. 
Gyártanak különlegességek 
gyanánt : mosógépeket, takar 
mány-föllesztőket, vetögepe-
ket, síénagereblyékel, szegecs-
fecskeodőkel, kulönzőket, stb. 
R»silellizetés«k míveséé én-

KARÁCSONYI fsUJEVI AJÁNDÉKOK 

LÖW SÁNDOR 
ÉKSZERÉSZ ts ÓRÁSNÁL 

BUDAPEST • JÓZSEF KÖRUT81. 
ÁRJEGYZÉK INGYEN 

Divatos női 

kézitáskák _ 
a legnagyobb vá- JB M kizárólag jobb ml-
lasztékban kapható 4 H K 9 B •'• nöségben /. 

hüriiiiilös és flnnm 
iM.ránt készítőnél 

Biidapciüt, VIII., lísiKócxi-iit ín. 
*• Árjegyzék ingyen és bérunentve. <> 

:: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert 

Mlró angyal" 
gramofon 
gépek és lemezek. 

S C H M I D NÖVÉREK-nél 
Budapest, IV., Kigyó-térl sz.J f̂óíl. 
Vá;»situkküld»iuények, kedvező lemezcsere fölvétel. Ár- *• 

Ingyen én bénnentve. 

S ZŐLÖ O LTVÁNY, 
izölővesstöröl és borról nagy ím/vTT/vn es bérmentve küldöm meg 
képei árjegyzékemet m£j O U a ki ősimét tudat ja . 
Ezen könyvi még az is kérje, a ki rendelni nem akar , meri 
ebből megtanulhat ja a izőlőtelepitést l e melleit sok 
szölökép van benne. Szőlőollványokliól éj más egyéb európai és 
amerikai sima és gyökeres vesszőkből, a világhírű De lawaré -
ból állandóan több millió készlel eladó, olcsó ár mellett. Több ezer 
eli imerőlevél, közié töbli herczegi és gróli uradalomtól. Czim : 
SZŰCS SÁNDOR F I A nfitalcp* B i h a r d i ó u e K . 

-l 
O 
N 

: : vagy Rizsvaj törv. védve. :: 

Az éretlen rizs TEJNBMÜ 
nedvéből készített csodás és 
: : gyorshatásu arcz-szépitő. : : 

Tel.ji'scn kisiinitja a ranczo-
kat! £gy adag ára 3 K őo f. 
K'gy drb szappan ára l K 5O f. 

O 

a 

Főraktár Magyarország részére: 

Bpest: Török gyógytár Király-n. 
Kolozsvárt: Dr. Bíró gyógytára. 

II 

Kft SÁRKÁNY 
asztalos és kárpitos butoriparos 

Budapest, VII., Erzsébet-körűt 26. sz. a. 

helyiségeinek átalakítása 
következtében a raktáron levő összes aiztalo*- t>« kár¬ 
pitos bntorok a míg a készlet tart, ügy készpénz, mint 
részletfizetés mellett, minden elfogadható áron kiárusit-
tatnak. Készpénzfizetőknek további 10" n kedvez¬ 
mény. F izre vásárolt árak kívánatra 1910 feb¬ 
ruár 15-ig rezer váltatnak. Bú törve vöknek ezen ked¬ 
vező váfárláai alkalom legjobban ajánlható. xxzzxzxzzx 
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ARGENTOR-MÜVEK 
Csász. és kir. 
üdv. szállítók RUST&HETZEL 

Gyári raktár: IV. kér., Váczi-utcza 5. szám. 

Csász.éskir. 

üdv. 

Mindenféle disz- és használati tárgyak a leg¬ 

jobb minőségű chinaeziistből és a legmoder¬ 

nebb kivitelben. Naponként njdonBágok jelennek 

meg. Sétabotok és caigarettatárc/ák valódi 

^» ezüstből dús választékban. «_» 

6610. Liqueurservice. K 44.— 

:: :: Használt tárgyak a lég jutányosabb ár mellett újjá alakittatnak. 

7244. Gyümölcstartó. K 64.— A legjobb tisztítószer az „ARGENTOL" valódi- és chinaeziist részére. Darabja 30 fillér. 

KISS MIKLÓS, CZUKRÁSZ 
BUDAPEST, JÓZSEF-KÜKÚT «5. 

Ajánlja saját készítményt! bon-
bonait, teasüteméiiyeit, tor¬ 
tá i t , stb. Vidéki megrendelések 
pontosan eszközöltetnek, xxxxx 

Telefon 88-00. Telefon 88-00. 

BÚTOR 
izléees és szolid kivitelben, 
teljes lakberendezések kész¬ 
pénz vagy részletre kapható 

SÁRKANT I. 

bútoriparomnál, Budapest, 
VII., Ensébet-körnt 26. sí. 

műhely és raktár. 

KNUTH KAROLY 
:: MÉRNÖK ÉS GYÁROS :: 

CB. és kir. fensége József főher-
:: czeg udvari szállítója. :: 

Gyár és iroda: = = ^ 

Budapest, m , Garay-n. 10. 

Központi víz- éa gőzfűtések, légszesz- és 
vízvezetékek, csatornázások, szellőztetések, 
szivattyúk, vizerőművi emelőgépek stb. stb. 

Tervek, költségvetések, jövedelmi elöirány-
:: zatok gyorsan készíttetnek. :: 

Évi h a t húzás l.OOO,OOO, 5OO,OOO, 3OO,OOO, 1OO,OOO, 75,OOO koronás 
főnyereményekkel és számos nagy melléknyereménynyel . 

Legkisebb nyeremény Í40 K készpénz és egy nyereményjegy, mely utóbbit készek vagyunk drbonként 50 Kárban megvenni. 

A Magyar Jelzálog-Hitelbanki Konverzionális Sorsjegyeknek 
folyó (deczember) hó 27-én 

CCjy MÚUiÓ korona íőnyereménynyel 
HM-<_I t ;i l-t :i n< l<> liii^rt-so «»ii*-«»i~--zf~m —i—a s — . -liuxiisi.-i :i IKa lin:i l>ól eladjuk e 

I. Készpénzfizetés ellen a napi árfolyamon, vagyis jelenleg drbként 137 K árban. 

a) A sorsjegyeket utánvéttel vagy a napi ár előzetes beküldése ellen portómen¬ 
tesen küldjük. 

b) Darabonként 15.— korona előleg beküldése ellen a sorsjegyeket szám¬ 
jegyzék kiadása mellett és a vevő részére őrizetbe vesszük és a jelenleg 137.— koronát 
kitevő napi árból hátralékos 122.— koronát a vevő terhére irjnk, mely hátralékból 12.— 
korona 1910 február hó l-ig küldendő be, míg a fennmaradó 110 korona, föltéve, hogy 
váratlan áresés nem áll be — tetszés szerinti részletekben törlesztbető. A megterhelendő 
hátralék utáni kamatok, melyeket 1910 december hó 31-ig kedvezménykép 5Ví"/o-ban álla¬ 
pítunk meg, negyedévenként utólag fizetendők. 

II. Részletiv alakjában a vevő választása szerint, drbként 5 vagy 6 K-ás részletre. 

A megrendelőjegy és az első részlet beküldése ellen küldjük az 1883. évi XXXI. 
t-cz. értelmében kiállított, a sorsjegyek számait és sorozatait feltüntető részletivet, mely¬ 
nek alapján a részlet!v vevője m á r részt vesz a húzásokon és az összes rész¬ 
letek lefizetése után a sorsjegy tényleges tulajdonába jnt. 

ígérvények, 
melyek a folyó hó 27-én megtartandó húzáson 200.— korona n. é. A és B betűs sors-

játszanak, da rabonkén t 12 ko ronás á r o n kaphatók. 

Szíveskedjék az alanti megrendelő-jegyeket felhasználni és kívánságra készséggel szolgálunk eló'zetes felvilágosításokkal. 

„ H E R M E S " Magyar ÁllalánosVálfóiizIet Részvénytársaság Budapest, IV., Koronaherczeg-ufcza 5. 
Fiókpénztárak: V., Dorottya-utcza 8. - V., Nádor-utcza 25. (Tőzsdepalota.) 

i kiadásunkban megjelenő „HERMES" sorsolási ellenőr előfizetési ára 2 korona. :: Mindennemű sorsjegyet kisorsolásból eredő árveszteség ellen biztosítunk. 
Megrendelője^ készpénzfizetésre. 

„Hermei" Magyar Általános Válíőíizlet 
Részvénytársaságnak Budapesten. 

Ezennel felkérem Önöket, hogy hirdet¬ 
ményük alapján darab magyar jel-
záloghitelbankl konverzionális sors-
legyet portómentesen czimemre elküldeni 
szíveskedjenek. 

Az ellenérték fejében a 137.— korona 
vagyis koronát szíveskedjenek 
a küldeménynek utánvenni, — postautal¬ 
ványnyal küldök. — 

Kelt 

Olvasható aláírás:_ 

.19 

Pontos czim: 

Megrendelőjegy 15 K előleg beküldése esetén. 
„Hermes" Magyar Általános VálUüzlet 

Részvénytársaságnak Budapesten. 
Ezennel megrendelek Önöknél hirdetmé¬ 

nyük alapján da rab mai.fvar jel¬ 
záloghitelbanki konverzionális sors¬ 
jegyet darabonként 137.— koronás árban és 
kérem, hogy a sorsjegye. t részemre őri¬ 
zetbe venni és nekem a számjegyzéket be¬ 
küldeni szíveskedjenek. 

Előleg fejében küldök darabonként 15 
koronát, vagyis koroná t posta¬ 
utalványon és kérem, hogy engem a hátra¬ 
lékos összeggel megterhelni és nekem a 
szükséges nyomtatványokat aláírás végett 
beküldeni szíveskedjenek. 

Kelt 19 

Olvasható aláírás;...,.......'  

Pontos czim : 

Megrendelőjegy résztefivre. 
„Hermes" Magyar Altalános Váltóüzlet 

Részvénytársaságnak, Budapesten. 
Ezennel megrendelek Önöknél hirdetmé¬ 

nyük alapján egy az 1883. évi XXXL t.-cz. 
értelmében kiállított részletívet 

darab magyar jelzáloghitel¬ 
banki konverzionális sorsjegyről havi 
_. koronás részletfizetésre, és felkérem 
Önöket, hogy a megrendelőjegy beérkezte 
idejében jegyzett napi árhoz mérten a havi 
részletek szamát megállapítani szíveskedje¬ 
nek. Az. első részlet fejében koronát 
küldök Önöknek postautalványon és az Önök 
által megállapítandó havi részleteket pon¬ 
tosan fogom beküldeni. Tudomásul veszem, 
hogy az eredeti sors-jegyek átvétele alkalmá¬ 
val a törvényes bélyegilletékek és portókölt¬ 
ségek általam megtérítendők. 

Kelt 19 
Olvasható aláírás: 
Pontos czim: 

Mejjrendelőjegy Ígérvényre. 
„Hermes" Magyar Általános Váltóüzlet 

Részvénytársaságnak Budapesten. 

Ezennel megrendelek Önöknél hirdetmé¬ 

nyük alapján darab Ígérvényt, 

a magyar jelzáloghitelbanki konverzionális 

sorsjegyeknek 1909 deczember 27-én megtar¬ 

tandó hozására és a darabonkinti 12.— ko¬ 

ronás ár fejében koronát 

postautalványnyal czimükre elküldtem. 

.19. 

Olvasható aláírás: 

Pontos czim: 
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DAL ÉS ZENE 
A XIX—XX. SZÁZADBAN. 
(Sang und Klang im XIX/XX. Jahrhnndert.) 

Zenemükönyvtár 5 kötetben. AlbumszerO gyűjtemény. 
A .Dal és Zene a XIX/XX. században" ez. zenemükönyv-
tár tartalma operánk, színházaink és hangversenyeink 
müsordarabjaiból van összeállítva német szövegkisérettel 

Tartalmaz az öt kötet összesen 470 ázás hötetenklnt 
kb. 100 magáfca teljes zenedarabot, mely külön 

véve körülbelül 800 koronába kerülne. 

Ás 5 kötetes teljes gyűjtemény a modern müvéig! 

A teljes öt kötetes gyűjtemény III. részének tartalomjegyzéke 
operettek és táncdaraboK 
(Az egyes zenedarabok mellet levő római számok az illető zeneszámot tartalmazó kötetet jelzik.) 

A „Gésak" opcret-

kivltelben készült 

75 korona. • • 

oalioo egészvasEon díszkőt 

' Havi részlet 6 korona. 

Minden egyes kötet külön is megszerezhető. 
Egyes kötetek 2 koronás havi részlettörlesztés mellett 
is megrendelhetők. — Egy kötet bolti ára 15 korona. 

Mmden kötet tartalma 4 részre van felosztva. 
Mellékelt tartalomjegyzékben felsorolt zenemüveken 

kívül a gyűjtemény tartalmaz még: 

I. rész: Szimfonikus zene. Tartalmaz 108 zenedara¬ 
bot. Hangversenyek műsordarabjai. 

II. rész: Opera és ballet. Tartalmaz 142 zenedarabot. 
III. rész: Operetté és tánoz. Tartalmaz 132 zenedara¬ 

bot. Az állandó műsoron levő operettek zeneszámai. 
(Tartalomjegyzéke mellékelve.) 

IV. rész: Műdalok. Tartalmaz 105 zenedarabot. Dal¬ 
énekesek hangverseny műsorjarabjai. 
A teljes 5 kötetes gyűjtemény négy része 
4 7 9 z e n e d a r a b o t tartalmaz. 
Itt levágandó és kitöltve kérem czimemre beküldeni. 

Megrendelem Schenk Ferencz könyvkereskedésében Budapest, 
IV., Semmelweis-utcza 15. sz. 

Dal és zene a XIX/XX. században: 
(Sang und Klang im XIX XX Jahrhnndert) 

Zenemukönyvtár 5 kötetben 75 korona 
Havi részlet 6 korona 
Külön az I., II., III., IV. V. kötet. Bolti ára köteteiikint á 15 korona 
Havi részlet egy-egy kötet után 2 korona 

Lakás: 

Név és állás:-

Kelet: Olvasható aláírást kérünk. 

Budapesten készséggel házhoz küldjük meg-
:: tekintés végett, vételkötelezettség nélkül. :: 

SCHENR FERENCZ KÖNYVKERESKEDÉSE 
= = = = = BUDAPEST = = 

IV. kér., Semmelweis- (Újvilág ) ntcza 15. szám. 

ALETTER. „Rendez-Vons". IV. 
— Weltvergessen, tánckeringö. V. 
AUDRAN. Duó du portrait „Miss Hell-

vett" c. operettéből. I. 
— Duett: .Ganz sonderbar wird mlr 

zu Műt" „Mascotte"c. operettéből. III. 
— Alesie keringő .A b a b a" operetté¬ 

ből. III. 
— Mikor megláttam „A baba" operetté¬ 

ből. II. 
BAYER. „ A b a b a t f l n d é r * hallétből 

Babakeringő, III. Tyrolienne, 1. 
BERGER. Amoureuse, keringő. V. 
— Lóin du Pays, keringő. V. 
BLON FRANZ von „Frauenliebe und 

Lében", keringő. 11. 
— „Sizllletta", Oavotte, II 
BOSC. „Rose Mousse", keringő. IV. 
CREMIEUX. „Quand l'amour meurt", 

keringő. IV. 
CZIBULKA. „Nur die Liebe ist mein 

Lében", keringő a „Pfingsten in Flo-
renz" operettéből. I. 

— „Frauenüst" „Dér Olficksritter" ope¬ 
rettéből. II. 

— „Liebestraum", keringő. IV. 
DELLINGER. „Komm' herab, o Madonna 

Tneresa", „Don Cesar" operettéből. I. 
* E ; N Ö D S H O F E R . Frauen-Walzer mit 

dem SeKt-Lied „Élne tolle Nacht" 
operettéből. III. 

EYSLER. „Csókolni édesen" dal „Ván¬ 
dorlegény" c. operettéből. II. 

* - Ohne Didi, dal -Glücksschwein-
chen" operettéből. V. 

•— Wintergartenlied, dal „G l fi c k s-
schweinchen" operettéből. V. 

*— „Vera Violetta" dal a hasoncimü 
operettéből. V. 

*— Mutterl-Lied, dal „Die Schfitzen-
Hesel" c. operettéből. 111. 

*— „Du süsse, sUssel" „Die Schfitzen-
liesel" c. operettéből. III. 

*— Kirsclienlied, dal „Puffért" c. operet¬ 
téből. III 

FALL. A „Doliárkirálynö" operettéből: 
— * „Dal a Dollárkirálynőről". IV. 
— * „Ispilang, ispilang, ez lesz a da¬ 

lunk". IV. 
— • „Pénz a fő". IV. 
FETRAS. Veilchen ám Wege, keringő, m. 
— „Monctnacht auf d. Alster", keringő. IV. 
FUCIO. „Einzug dér Gladiátorén", in¬ 

duló. IV. 
GANNE. Lothringer Marsch. III. 
— La Czarine. Mazurka Russe. III. 
GENÉE. „Anna, zu Dir ist mein liebster 

Gang!", keringő „Nanon" c. operet¬ 
téből. I. 

GILLET. Lóin du bal. keringő. V. 
•GRANICHSTAEDTEN. „Búb oder 

Mádéi" operettéből a következbk: 
*— Schenk mir Biumen. V. 
» - Mondlied. V. 
»— Csábkeringő. V. 
HERBLAY. Induló „Mnsette" c. operet¬ 

téből. III. 
HEUBERGER. .Im Chambre separee", 

dal „Dér Opernball" operettéből. IV. 
HOLLÁNDER, V. „Neuestes! Aller-

neuestes l" operetté potpourie. II. 
— „Schön war's doch f" operetté kerin-

gője. II 
*— „Auf Ins Metropol!" — Auf ins 

Orpheum" operetté potpourie. III. 
— „MHrchen und TrSume", részletek 

„Das mus mán sehn" operettéből. IV. 
JARNO. „Az Erdészlányka" operettéből: 
— „Adjátok nékem a hegedűt" dal. IV. 
*— „Te csász r, te császár" dal. IV. 

•JONES, SIDNEY. 
teböl: 

'— „Dér verliebte Goldfisch, dal. III. 
'— , 0 tanz, du klemé Geisha" dal-

keringö. III. 
- „Wir waren ein seeliges PSrchen" 

rtal. III. 
"KÁLMÁN I. A „Tatárjárás" operet¬ 

téből : 
* - „Adj egy édes csőkot" csókdal. V. 
•— „Leány akarsz-e . . . " dal. V. 
*— „Holdas est" dal. V. 
KRAKAUER. „Du guater Himmelva-

ter". 0-Bécsi dal. II. 
LANNER. Werber-Walzer. I. 
— Pesther-Walzer. III. 
LECOCQ. „Angot asszony leánya" 

operettéből: 
— Rondó. II. 
— Összeesküvők karéneke. H. 
— Csarnok-dal. I. 
-EHÁR. A „Drótostót- operettéből: 
— „Ha segitsz a szegényen" dal. II. 
— „Epedve várja szivbeli párja" ke¬ 

ringő. II. 
* - „Ér und Sie" dal „Die Juxheirat" 

operettéből. III. 
A „Víg özvegy" operettéből: 

*— Bamba-bamba gyaszvitéz. III. 
— „Ajk az ajkon". Walzer Intermezzo. ÍR 
— .Wiener Mádéi" induló. II. 
LEHNHARDT. „Schneidige Truppé" in¬ 

duló. III 
LINCKE. Nyitány „Indra kincse" c. 

operettebül. l\. 
LINCKE. „Ob du mich liebsfdal „Naklris 

Hochzelt" operettéből. IV. 
METR A. La Sérénada.Valse Espagnole. V. 
MILLOCKER. Natalitza keringöje az 

„Apajune a vízi szellem" c. ope 
retteből. II. 

— „Uns von dér Cavall'rie géniért só 
etwas nie", dal „Die Jungfrau von 
Belleville" operettéből. II. 

— „Schwarz ist meine Lieblinescouleur", 
dal „Die Jungfrau von Belleville" 

— Tarantella, „Gasparone" c. operetté¬ 
ből. I. 

— „A szép lengyel lány" dal a „Koldus¬ 
deák" c. operettéből. I. 

— Keringő a „Koldusdeák" operetté¬ 
ből. I. 

— „0, én szegény Jonathán". Keringő 
hasonczimü operettéből. I. 

— .Mein liebes Echo sei gescheidt", dal 
„Das Sonntagskind" c. operettéből. I. 

— „Geh'n wir in den Garten", dalkeringő 
„Dér Vlceadmlral" c. operettéből. I. 

— Alomkeringő „Feldprediger" c. ope¬ 
rettéből, v! 

OFFENBACH. Galopp „Párizsi élet" ez. 
operettéből. I. 

— „Heidi-Heida" dal a „Varázshegedü* 
ez. operettéből I. 

— „Um einst Alkmenen zu betören", dal 
„Orplieus in dér Unterwelt" ez. 
operettéből II. 

— „Voltam király Beoczián". Couplet 
„Orfeus az alvilágba" ez. operctte-

— „la ich hör" die Vesper lauten" „Die 
Verlobnng bel dér Laterne" ez. 
operettebül II. 

— A „Szép Heléna" operetté négyese. IV. 
— Intermezzo a „Kékszakái" operetté¬ 

ből IV. 
PLANQUETTE. Métra keringő a „Kor-

nevillei harangok" operetté teljes ke-
ringőjc. III. 

REINHARDT. Dal az Édes leánykáról, 
dalkeringö az „Édes lányka" operet¬ 
téből. II. 

— „Az édes lányka" operetté keringöje. 

REINHARD. Montmartrc Lied. V. 
— „Sprudelfee" (A fürdő szépe) ez 

opeieltéből a következők: 
— Bieiichen duett. V. 
— Só ein Bhck V. 
— Sprudelmttdellied. V. 

ROSAS. „Über den Wellen", Mnczker. II. 
STECK. Flirtation, keringő. V. 
STRAUSS d. Aelt. „üas Lében ein 

Tanz", keringő. I. 
STRAUSZ JOHANN. A „Czlgánybáró" 

operetté keringö.e. IV. 
— „Ki esketett-, kéttűs a „Czigány-

báró" ez operettéből. I 
„Egy éj Velencében" ez operettéből 

— „Itr gondolámba", serenade I. 
— Keringő. I. 
— „A boregér" operetté teljes keringje 
— „Bordal". „A börect-r" C7. operetté 

bői. V. 
— „An dér schSnen blaucn Donau". 

Keringő I. 
STRAUSS JOH. Rosen aus dem Smlen, 

„Spitzentuch d. Kőnlgln" ez. opeie:-
tolinl. V. 

— „Hudizeitsreisen", keriiiKŰ. II. 
— „Wiener Blut, keiméi. .1,. 
STRAUSS JÓS. - ERNST RE1TERER. 

Dalkeringö. A .Tavasz" operetté¬ 
ből. III. 

— FUttykuplé. A „Tavasz" opercttebol.il. 
STRAUSS JOSEF. „Dorfsclnvalben" 

Tánczkcnngö. 11. 
— Frauenlierz, Polka Mazurka V. 
STRAUS OS. „Prinzesschcn sas* trau-

mcnü" dal. „Hugdictnc::;; "raut-
fahrt", operettebul IV. 

— „Abends spS." dal. Hugdictrichs 
Brautfalirt" ez. operettéből. IV. 

— BDie Musik kommt". 11. 
SUPPÉ. Induló. „Fatinltza" operetté¬ 

ből. I. 
— „Boccaccio" operetté keringöje. I. 
— „Giri biri Cocolo". Dal „A módé! 

operettéből. 11. 
— „Leichte Cavallerie" operetté nyi¬ 

tánya. 111. 
WALDTEUFEL. Mein Traum, táncz-

keringü. III. 
— „Les Patineurs*, keringő. IV. 
— „Sirenenzauber", tanczkcrinső IV. 
— „Frtihlingskinder", keringő. V. 
— „Goldregen", keringő. V 
ZELLER „Madarász" operettéből í 

következők: 
*— „Nagyapám még ifjú volt", dalker. IV 
• - „Postás Minka? belépője. IV. 
*— „Isten hozott valahányatokat" a Mada¬ 

rász belépője. I. 
— „Oh ne duzogj", dalkeringő „A bánya¬ 

mester" operettéből. I. 
— Kometen-walzer „Dér Kellermeis 

tér" ez. operretéböl. II. 
— .Láss dir Zeit". „Dér Kellerraelster" 

ez. operettéből. 111. 
ZIEHRER. „O Wien, mein liebes Wien", 

dal „Dér Fremdenffihrer" ez. ope 
retteből. H. 

— .Sei gepriesen, du lauschige Nacht*, 
dalkeringő „Die Landstreicber" 
(A svihákok) ez. operettéből. 11. 

— „Só lügen die Manner auf Rosapapier" 
„Die drei Wünsche", dal (A három 
Kívánság) ez. operettéből. 11. 

— „Wiener BUrger", keringő. 11. 
* - „Darin zuckt etwas", dal „Liebes-

walzer" (Szerelmi keringő) ez. ope¬ 
rettéből. V. 

— „És gibt eine Schöne", dal „Llebes-
walzer" (Szerelmi keringő) ez. ope¬ 
rettéből. V. 

— „Weaner Mandl'n", keringő. 1. 

l 

l 
Zongorajátékosok karácsonya. 

LiA UA iJA L 

Nincs szebb, olcsóbb, kedve¬ 
sebb karácsonyi és njívi aján-
dék.mintegy beszélőgép! 
Tünélküli fonográf l henger¬ 
rel 4 írt. Gramofon 2 műda-
rabbal 9 frltól. lOévi jótállás ! 
Nagy kétoldalú lemezek l 
írt 25 kr.-iól feljebb. Szállítok 
minden gyártmányú lemezt és 

Előnyös lemezesére! — 10.000 újdonság ! 
l Magyarország legolcsóbb beszerzési forrása 
T Ó T H J Ó Z S E F gramofon nagykereskedő. 
Szeged, könyök-ntcza 33. Új képes gramofon 
és lemezárjegyzék ingyen és bementve. 

Rendeléseknél 
szíveskedjék 
lapunkra hivai-
: : : k o z n L : : : 

™ " 

DÁVID KÁROLY ÉS FIA 
doboz-, papíráru- és szab. fémkapocs-gyára 

Budapesten, IMMészáros-atcza 58. sz, 
Telefonszám 41—48. Siirgőnyezim: Cartonage. 

Góiercíe berendezve. 

A magyar kir. dohányjövedék szállítója. 
:: :: Napi gyártás 150,000 doboz :: :: 

LOHR MÁRIA 
tUiitit6 é» fegtéazetil 

Fiókfizletek: IV., Kskil-úl 6, VI, Andrft>sy-iH 16. 
MII., Júmel-kAriit a, IX., Calvin-Mr 9, V., il.iriuiii 

* * * * Ezelőtt . KR8NFUSZ. * * * * — czad-utcia a, VI, Teréi-UOrút 39. — 

Szíjgyártó, nyer¬ 
ges, bőröndös és 
sport-czikkek 
készítője Olbrich L 

BUDAPEST, VI., 
TERÉZ-KÖBÚT6. 
Árjegyzék bérmentve. 

Telefon 80—44. 
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Európában 
miért tartják mindenütt a 

a szappanok királyának? 
1. Mert a Diana-szappan minden tekintetben és minden családban megállja helyét. 
2. Mert a Diana-szappan tartalmazza a legdrágább alkatrészeket: tiszta, sűrű epét, 

mézet és legfinomabb lanolint. 
3. Mert ügy a francziák, mint az angolok által el van ismerve a Diana-szappan a 

legfinomabb és legbájosabb illatú toilette-szappannak. 
4. Mert a Diana-szappant urak és hölgyek nemcsak elsőrendű bőrápoló szappannak 

ismerik, hanem el van ismerve mint a legártalmatlanabb szépitő toilette-szappan. 
5. Mert minden gondos anya gyérmekéit csak Diana-szappannal mosdatja és fürdeti, 

tudatában annak, hogy a Diana-szappan epét, mézet és lanolint tartalmaz nagy meny-
nyiségben. 

6. Mert csak a Diana-szappanról győződtek meg a hölgyek és urak, hogy az arczról 
lemossa az összes pattanást és a nedves, izzadt bőrből származó mitessert. 

7. Mert csak a Diana-szappan óvja meg az urakat attól, hogy a carbunculus és íu-
runculus ne képződjék egy-két lemosás által. 

8. Mert a Diana-szappan és Diana-erem 8 nap alatt lemossa az összes tavaszi szeplőt az arcz¬ 
ról és kézről. 

Tisztelt uram ! Egész meséket beszélnek családomban az Ön Diana-krém és szappanja csodás hatásáról a 
szeplők és pattanások lemosására. Kérek én is egy Diana krémet és két Diana-szappant. Ha nálam is ügy be¬ 
válik, mint a többieknél, agy nagy reklámot csinálok Önnek. A küldeményt várom azonnal, utánvétellel. 

London, 1909 január 8. Üdvözlettel Charles Siemmonds 

Tisztelt gyógyszerész úr! Kérek egy Diana-krémet és egy Diana-szappant, de csak abban az esetben, ha 
tavaszi szeplöimet elveszthetem tőle. Barátnőmnek aroza ég keze tele volt nagy sárgás szeplökkel s tőle hallot¬ 
tam, hogy a Diana-krém és szappantól múlt el. Utánvét mellett várom a szépitőszereket. 

Paris, 1909 január 22. Teljes tisztelettel Lonise Riche. 

Tisztelt,gyógyszerész úr! Kérek sógornőim és édes anyám részére három Diana-szappant és egy Diana 
fehér púdert. Állítólag jobb szappan én púder nem létezik a Dianánál. Legalább azt állítja, a ki használja. 

Berlin, 1908 deozember 10. Tisztelettel H. H.-né. mérnök neje. 

A Diana-púder teljesen ártalmat¬ 
lan, az arczon gyönyörűen és 
egyenletesen tapad, szabad szem¬ 
mel teljesen láthatatlan, nagyon 
kellemes és gyenge illattal bir, 
éppen ezért nemcsak hölgyek, ha-
:: nem urak is használják. :: 

Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli használatra) l kor. 5O f. 
Egy üvegtégely Diana-crém (csak éjjeli használatra) l kor. 50 f. 
Egy nagy darab Diana-szappan l kor. 5O f. 
Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel 

együtt (fehér, rózsa vagy sárga színben) l k o r . 5 0 f. 
Kapható egész Európában a gyógy tárakban, drogériákban és parfümériákban. 
Aki nem tudja saját helységében beszerezni, az rendelje meg a központból: 

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész 
Budapest, Károly-körút 5. sz. 

(A. lejjlcisetolt* meg*reMClelé« is fordtilö postá-vul utó.n-véttel eszltüzíiltetilí. 

52. SZ. 1 9 0 9 . (56. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, DECZEMBER 26 . 
Szerkesztőségi iroda: IV. Bealtanoda-uteza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. feltételek : { Negyedévre 

.._ 16 korona. A • Világkróniká'-val 
__ 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 
_ 4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
batározott viteldíj is csatolandó. 

Franklin-Társulat nyomdája. Budapegi, I V , Egyetem-ntcza 4. szám. 

CSODÁK ÉJJELÉN. 
Honnan az égen ma, 
E cáoda pompa ? 
Miért ragyogóbbak 
A cáillagok ma ? 
Miért néznek ránk, 
Moát ázelidebben ? 
Beáxélőbb ázemmel, 
Éá meghittebben . . . 
Mintha ma hozzánk 
Közelebb volnának, 
Mintha cáak hozzánk 
Szólni akarnának! 
Mért hogy az ég ma, 
A magaáóágoó: 
Teátvérképp lehajlik, 
A föld porához ? ?... 

- Ma ázületett a Krióztuá, 
Karácóony éjázakája ez! 

Micáoda bűbáj, 
Milyen varázálat: 
Szül ma a főidőn, 
Edeí> cáodákat ? 
Az önző ember 
Szeretetre hajlik, 
Az elhagyotthoz 
Önként lehajlik! 
A levegőben 
Angyalok ózálldoának, 
S moóolygáát hoznak, 
Redőó orczáikra 
A kolduáoknak !. . . 
Hol van a gyűlölóég ? 
Hol a teótvér-bántáó f 
Mért az egéóz föld 
Ma cáupa ázeretet, 
Cóupa megbocáátááP?... 

- Ma ázületett a Kriáztuá, 
Karácóony éjázakája ez! 

Szabolcska Mihály. 
J É Z U S S Z E N T J Ó Z S E F F E L . - Roskovics Ignácz oltárképe a kegyesrendiek lévai templomában. 




