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Európában 
miért tartják mindenütt a 

IW-SZAP 
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 szépitö 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-créoi 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, ngy nagy reklámot csinálok Önnek. A küldeményt várom azonnal, utánvétellel. 

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

tavaszi szeplőimet elveszthetem tőle. Ba,-úrnőmnek arcza és keze tele volt nagy sárgás szeplőkkel s tőle hallot¬ 
tam, hogy a Diana-krém és szappantól ., i.lt el. Utánvét mellett várom a szépitöszereket. 

Paris, 1909 január t2. Teljes tisztelettel Loniie Riohe. 
Tisztelt gyógyszerész nr ! Kérek sógornőim és édes anyám részére három Diana-szappant és egy Diana 

fehér púdert. Állítólag jobb szappan és pnder nem létezik a Dianánál. Legalább azt állítja, a -ki használja. 
Berlin, 1908 deczember tű. 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) \ kor. 5O f. 
Egy üvegtégely Diana-erem (csak éjjeli használatra) l kor. 5(> f. 
Egy nagy darab Diana-szappan l kor. 5() f! 
Egy nagy doboz Diana-piider szarvasbőrrel 

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

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

megrendelés Is fordulA poMt&val utánvéttel eszközöltetik.) 

nyomdája, bndapest, IV., Kgyetem-nwi» 4. u . 

47. SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, NOVEMBER 20. 
Szerkesztőségi iroda: 
Kiadóhivatal : 

IV. Reáltanoda-utcza 5. 
IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
feltételek : 

1 Egész évre _ 
| Félévre _ _ 
l Negyedévre _ 

_ 16 korona 
— 8 korona. 
_ 4 korona. 

A i Világkrónikáidul 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 
Külföldi előfizetésekhez s postailag 

határozott viteldíj is csatolandó 
meg-

TÉLI KIÁLLÍTÁS A MŰCSARNOKBAN. 
Á J G EGY-KÉT évtized előtt még csendes 

város volt a mi Budapestünk. Bőszül 
világított utczáin kis forgalom, a téli 

évad folyamán egynéhány konczert, alig egy¬ 
két kiállítás, álmos hangulat az irodalomban. 
Nézzünk ma körül. Zenei esemény zenei ese¬ 
ményt, szenzácziós szini előadás szini előadást 
kerget, az irodalomban friss élet buzog s 
nap-nap után újabb és újabb képkiállítások 
nyílnak meg, a hirdetési oszlopokról tarka 
plakátok özöne új és új kulturális események¬ 
hez csábit. A múlt hét képzőművészeti ese¬ 
ményeinek betetőzéséül, melyeket oly nehéz 
nagy tömegüknél fogva lapunk keretébe bele¬ 
illeszteni, szerdán megnyílt a Képzőművészeti 
Társulat téli kiállítása, mely nemcsak óriási 
anyagánál fogva ismét első eseménye művé¬ 
szeti életünknek. 

Első eseménye pedig azért, mert ismét a 
legteljesebb és legmagasabb színvonalú be¬ 
számolóját adja festészetünknek. Emlékezünk 
mindannyian, hogy a művészet régebbi s újabb 
irányának művelői között szakadás történt, 
hogy újabb és újabb művészszövetségek ala¬ 
kultak úgy, hogy a pezsgőbb, fiatalabb művé¬ 
szet más kiállításokon keresett érvényesülést. 
Az egyesülés, a béke visszahozta a régi nagy és 
hatalmas társulat kebelébe a moderneket, az idő¬ 
közben férfiasán erős művészetre fejlett újítókat. 

A kiállítás hatszázharminczegy számot fog¬ 
lal magában, nyugodt, figyelmes áttekintése 
igen sok időt vesz igénybe, különösen, ha 
őszintén el akarunk merülni egy-egy kimagasló 
egyéniségének alkotásaiba. Majdnem mindenki 
képviselve van e tárlaton, mely majdnem tel¬ 
jes képet ad festészetünk jelen állapotáról. 

Az első terem hangulatát Kőrösfői Kriesch 
Aladár monumentális képei szabják meg. 
E képek a vadászati kiállítás díszei voltak. 
Kettőjük közül a Medvevadászat Rákóczi ko¬ 
rából az imponálóbb: igen egyszerűen, nagy¬ 
vonalúan ábrázolt kép, mely nem szenved a 
történeti képek rendes hibájában, mert nem 
szorul semminemű magyarázatra. Már Fenteiéi 
Molnár János nagyigényű Krisztuskópe nem 
ily szerencsés. Nem nyújt nagy és mély lelki 
élménynyé vált vallásos érzést, de nem nyújtja 
festői problémák megoldását sem. Tehetségé¬ 
nek súlypontja azokban a szuggesztív realiz-
musú, meglepően sikerült csendéletekben van, 

melyek a többi termekben láthatók; legtöké¬ 
letesebb Fehér csendélete. 

Szinyei Merse Pál egy nagy parkrészletet 

állított ki, melynek szindús részleteit már nem 
kapcsolja össze az a régi hatalmas, egységes 
hangulat, szinegység, mint régi képeit. 

Endrei Sándor: Auguszta főherczegnő arczképe. 
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A harmadik termen Zombory Lajos és Poll 
Hugó képei uralkodnak. A másodikat számos 
Magyar-Mannheimer kép díszíti. 

A feloszlott • Miénk» képei két termet töl¬ 
tenek meg jobbnál-jobb képekkel. Ferenczy 
Károly mindig újabb és újabb szinproblémákat 
tud találni s mindig jobban és jobban festi 
meg őket. «Vörös fal» czímű képe meglepően 
életerős ábrázolása a legkülönbözőbb tompa 
és rikító színek változatainak. Az ő kiemel¬ 
kedő egyénisége befolyásolja egész környezetét 
és sok oly dolgot készen ad, a mit amazok 
még csak keresnek. Kosztolányi Gyula szép 
plein-air tájakat állított ki, a napokban elhunyt 
Lechner Ödön kiváló szinérzékére s merész 
csendélet-felfogására több szép képe emlékeztet. 
A legmeglepőbb e körben Csók István fejlődése, 
ki sok év ingadozása után mintha most találta 
volna meg hivatását. Mind a négy képe első¬ 
rangú alkotás, remek haragos színek, pezsdülő 
életerő, virtuóz könnyű ecsetkezelés s valami 
szavakkal alig jellemezhető, kissé groteszk 
karakterizálásra hajlás jellemzi képeit, melyek 
közül az utczarészlet a legmegkapóbb, a Virá¬ 
gok a legigazabb. Nagy Vilmos képei közül a 
• Szappanbuborékok)) a feltűnőbb. 

Az átjáró folyosón egy Tölgyessy-kép tűnik 
fel. A következő nagyterem kevés látnivalót 
nyújt. Kukán Géza Traviatája határozottan re¬ 
ményekre jogosító alkotás. Boruth Andor nem 
a szűrős, élénk szemű, értelmesen tekintő 
Gyulai Pált festette meg, szóval nem az ő 
friss, mozgékony egyéniségét, hanem az utolsó 
évek súlyos betegét. 

A szoborterembe érkezünk. Kisfaludy Stróbl 
Zsigmond igen jól tud karakterizálni, egy-két 
jó mellszobra van. Liipola Yrjőnek is sike¬ 
rült egy-egy mellszobor. Horváth Géza sima, 
nyugodt, nagyvonalú ábrázolásmódja különösen 
egy olasz leány szobrán szimpatikus. Gémes 
Gindert Péter és Sámuel Kornél egy-egy al¬ 
kotásán is szívesen megpihen a szem. Általá¬ 
ban az intimebb dolgok jobban sikerülnek 
szobrászainknak; ha van is monumentális 
törekvés e tárlaton, az inkább csak Ikarus-
röpülés marad. A nagy szobrok közül még 
Szentgyörgyi István Kigyóbűvölöje a sike¬ 
rültebb. 

A melléktermék is bőven adják a jó képe¬ 
ket. Tibor Ernő mindkét képe, Kádár Béla táj¬ 
képe, Komáromi Kacz Endre plein-air tájai, 
Katona Nándor sejtelmes erdőrészlete, Mendlik 
Oszkár tengeri hullámai figyelemreméltók. Nyi-
lassy Sándor derült, életerős képei, Bosznay 
István lágy hangulatai nem igen mutatnak 
haladást. 

Valóságos eseménye a kiállításnak három 
kép Strobentz Frigyestől. A «Festők* czímű 
kép egy fák alatt szabad levegőben dolgozó 
társaságot ábrázol. A kép tónusa végtelenül 
lágy, tompa zöld, melybe lágy és tompa, de 
azért fénytől át és átitatott színfoltok szövőd¬ 
nek. Ha nagy európai színvonal keresésével 
lépünk fel, azt e kiállításon elsősorban Stro¬ 
bentz e képe üti meg, melynek egyszerű, 
természetes és magától értetődő szépsége első¬ 
rangú művészi erőt rejt magában. A másik 
képe, mely nagy lelki tartalmat akar nyújtani, 
az Adagio, nem ad oly mélységes szinmegol-
dást, de annál több éles lelki megfigyelést, 
lelki hangulatot. 

Udvary Géza a biedermaier - hangulatok 
kissé erőtlen ábrázolója maradt s ha e körből 
kilép, mint Shylock képén, elveszti lába alól 
a talajt. Mányai József sok irányú érdeklő¬ 
dést, sok nekiindulást, sok akarást mutat, de 
egységes karaktert, határozott befejezett egyé¬ 
niséget még alig. 

Gólh Móriczról ismét csak jót mondhatunk. 
Témáit, melyeken mindég valami párás, leve¬ 
gős hangulat uralkodik, egységesen ragadja 
meg. Erdei padja, mely épen vázlatszerűségé¬ 
nél fogva annyi tovább szőhető sejtésnek ad 
teret, kiváló könnyedséggel megfestett szin-
impresszió, rajzai is jók, sőt a «Hazafelé» 
czímű igen jó, egy a hámnak neki fekvő lónak 
erőlködését igen jellemzően veti papírra. 

Nem áll már oly jól e tárlaton a portrait-
festés ügye. Lelki tartalom, egyéniségábrázo¬ 
lás egyfelől, másfelől kizárólagos festői, azaz 
szín, vonal fényproblémák megoldása adja 
meg a nagyarányú arczkép lényegét. Igen 

kevés képe van e tárlatnak mely közel járna 
a jó arczképhez. Glatter Gyula női arczképe 
a jobbak közé tartozik, úgyszintén Wellmann 
Róbert egy igen jó rajza s Mies Frigyes egy 
képe. E kapcsolatban szólhatunk a tárlaton 
feltűnt két újabb tehetségről, Coulin Arthur-
ról és Bednár Jánosról. 

Coulin Arthur felesége kissé stilizált arcz-
képóvel s még inkább aktjaival kész művész¬ 
ként jelenik meg először a közönség előtt. Az 
ő aktja a tárlat legjobb aktja, olasz nőket 
ábrázoló, erőteljes, de a mellett oly könnyed 
beállítású képein rajz és szinek nyugodt, elő¬ 
kelő, komoly művészetté olvadnak össze. 

Bednár János állította ki a tárlat legartisz-
tikusabb hatásokra törekvő arczképét. Bajz, 
színezés, egységes tónus, de különösen merész 
vonal - kompoziczió mind ráterelik a szem¬ 
lélő figyelmét: e képről ismét európai levegő 
csap meg. Kitűnő a női feje is, bravúros a 
pleinair jelenet s nemkülömben az interieurkép 
is és ha némi szinbeli édeskésség eltűnik majd 
alkotásaiból, még rokonszenvesebb lesz mű¬ 
vészete. A többi fiatalok közül az ügyes raj¬ 
zolót, Hermann Lipótot, kinek erotikus témái 
oly nehezen állíthatók ki mai viszonyaink 
között, Vida Árpádot, Kóbor G. Henriket, 
Tichy Kálmánt, Székely Andort említjük meg. 

Farkas Zoltán. 

AZ ÖRÖMTELENSÉG ÖRÖME. 
Mosolytalan szám tegnap este 
Egy gondolatra rámosolygott, 
Mint Krisztus a durva keresztre. 

Arra gondoltam : Nap-nyugvással 
Milyen öröm már nem örülni 
S milyen rekedt az élet-nászdal. 

Áldottam a muszájt, a rendet, 
Rendjét ;i nem-lehet-máskéntnak 
S azt, a ki engem megteremtett. 

íme, elértem a tetőre, 
Kihullott minden a lelkemből, 
A mi mosolygós, a mi dőre. 

Elhagyott az óráknak kedve 
S nem nézek már ezentúl semmit 
Sem örömmel, sem keseredve. 

Nem kell reménységgel dolgozni 
S tépett lelkemet, mint rossz ponyvát 
Újból és újból megfoltozni. 

Hog/ nem lesz több mosoly- vetésem, 
Ezért volt az én mosolygásom, 
Legutolsó örvendezésem. 

Mosolytalan szám tegnap este 
Egy gondolatra rámosolygott, 
Mint Krisztus a durva keresztre. 

Ail i/ 

TÜKÖR ÉS HALÁL ELŐTT. 
Feketegyflrűs ez a két szem 
Sokat szenvedtem, az a vétkem. 

Örökre síró már ez a száj 
Mit ér az élet, ha leélni fáj ? 

Vékonyak, gyöngék ezek a karok -
Nem birok élni s nem is akarok ! 

Fáradt a váliam és eró'telen . . . 
Megyek. 

Ks nem jön senki sem velem. 
Lányi Sarolta. 

A GALAMB PAPNÉ. 
REGÉNY. tfolytatáí.) 

Irta Móricz Zsigmond. 

XV. 
Sokáig ültek a furcsa, ideges csendben. Az 

asszony mosolygott s le-lehúnyta a szemét. 
Szerette volna már megtörni a csendet, de 
nem tudta, mivel. 

Felállott, kiment, s egy perez múlva bejött 
nagy ártatlan arczczal. 

Az urához szökött, a ki még most sem emelte 
fel a fejét s hirtelen bedörzsölte az arczát 
hóval. 

A férfi prüszkölt s boldogan mosolygott fel. 
A szemük összevillant; mind a kettőében 

könny csillámlott. 
Aztán szaporán, csattanva megcsókolták egy¬ 

mást. 
- Havazódni! 

Szaladtak ; kissé zavart volt mindenik. Ját¬ 
szottak, mint a bárányok, mikor farkast érez¬ 
nek a bokorban, de nem akarnak róla tudo¬ 
mást venni 

Egész nap érzett rajtuk, mintha az erőlte¬ 
tett vígság csak látszat volna, a mit gyöngéd¬ 
ségből viselnek egymás iránt s az igazi lelki 
arczuk sebesült lenne és szégyellni való. 

Másnap mintha összebeszéltek volna, vagy 
mintha egyformán járna a gondolatuk kereke, 
mind a ketten nagy gonddal öltöztek. Egy¬ 
szerűen ugyan, házi ruhába, hogy feltűnő ne 
legyen, de ízlésesen, váratlan látogatásra el¬ 
készülve. A pap megborotválkozott s nem az 
ócska ruhába bújt. Az asszonyka egy óra hosz-
szat fésülködött s csinos pongyolát vett ma¬ 
gára. Várták a váratlan látogatót. 

Semmiségekkel telt el a délelőtt. A papnak 
nem jutott eszébe munkába kezdeni, az asz-
szonynak semmi dolga sem volt. Borzasztó 
hosszú volt a délelőtt. Alig lehetett végét 
várni. 

Odaállottak ez ablak elé; szótalanul nézték 
a havat s a dobálózó parasztgyerekeket. 

Egyszerre valami jutott az asszonyka eszébe;. 
kisietett a konyhába s új meg új rendeleteket 
adott a cselédnek, mint a ki vendéget vár 
ebédre. De nem volt soká a konyhában, félt, 
hogy rajtamarad a vöröshagyma szaga a kezén, 
pedig ő ma alighanem kézcsókot kap! 

Az idő múlt és semmi különös jel nem adó¬ 
dott. Az asszonyka ingerült s idegesen nevetős 
kezdett lenni. S nem volt semmi, de semmi 
beszélnivalójuk. 

Egyszer aztán hangosan elkaczagta magát, 
mintha csiklandoznák. Énók kérdően nézett rá 
s vele mosolygott. 

- Az jutott eszembe, — mondta végre ide¬ 
gesen fulladozva az asszonyka, — hogy egy¬ 
szer egy villanyszerelő dolgozott nálunk. Csúnya 
kis görbe ember, veres hajú, piszkos, mocskos. 
A szobalányunk azt mondta rá : «Na, ez se 
kapna feleséget.»Egész délelőtt nevettünk rajta, 
aztán délben csak jön egy csinos asszonyka s 
kisül, hogy a felesége ! . . . Azt kérdem tőle : 
«Ugyan mondja, hogy tudott ilyen csúf ember¬ 
hez menni?» Hát az asszony rám néz csodál¬ 
kozva, azután az urára: «Nem csúnya az én 
uram, — azt mondja, — ha szépen megmos-
dik, megborotválkozik, osztán felöltöztetem, 
hát_ akkor olyan, mint egy úr.» 

Énók furcsán nézett az adomára s ő is ne¬ 
vetett egy kicsit. 

Hát én is olyan vagyok most, mint 
egy úr? 

Az asszonyka igent intett s nevetett. Azután 
a nyakába ugrott az urának s összecsókolta. 

- Nekem olyan vagy, — mondta. — Más¬ 
nak nem tudom! 

- Másnak tán olyan se vagyok! De mit tö¬ 
rődöm én mással ? — szólt a férj vidáman és 
magához szorította a feleségét. 

Csendben ültek egy kis ideig, megint nem 
volt mit beszélniök. 

- Ej mit! - • kiáltott fel aztán az asz-
szonyka, mint a ki nagy dologra szánja el ma¬ 
gát. - - Teríts,. Zsuzsi. 

Persze ! kiáltott megkönnyebbülve 
Énók is, mintha ő is most tett volna le va¬ 
lami reményről, vagy félelemről. 

Egymás szemébe nevettek s tudták, hogy 
mindenikük Thorsa Ábrist várta. Ebédre ! 
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Délután is várták; nem jött. 
Másnap is várták; hiába. 
Az asszonyka dühbe gurult. 

- Miféle komisz fráter ez ! Meg sem vizi¬ 
teli a barátját! Szép ! 

Akármilyen keservesen esett, le kellett mon¬ 
dani erről a vizitről. Ha nem jön, nem izen-
hetik meg neki, hogy várják. A tündérkirályfi¬ 
ról kisült, hogy kiállhatatlan földi halandó, a 
kinek esze ágában sincs, hogy egy kis papné 
önérzetét nevelje ideális rajongásával s egy 
boldog kis asszonykának okozzon veszélytelen 
lelki izgalmakat. 

Icza hát beletörődött csendesen a változtat-
hatatlanba s ötödnap azt mondta az urának: 

— Minek nyüvi maga mindig azt a jó ruhát. 
De kényes lett! Már nem is jó a régi! Hiszen 
még seholse lyukas. 

- Hát a hol bedugom a karom ! — repli-
kázott nevetve az ura. — Ha nem lyukas, 
hogy öltöm fel ? 

A vendég helyett egy-egy parasztasszony 
látogatott be a konyhába s mintha csak azért 
jöttek volna, mind hozott valami pletykát a 
fiatal úrról. 

Már az is olyan emberkerülő lesz, mint az 
apja. Senkivel sem áll szóba, de minden reg¬ 
gel ellovagol az erdők felé s csak éjjel jön 
haza. Som Gergely fáért volt az erdőn s látta, 
mikor kijött az erdészházból. Köszönt neki, de 
a fiatal úr nem is fogadta, pedig máskor úgy 
elbeszélgetett vele, isz együtt jártak eskolába. 
De az a legczifrább, hogy az erdész nem is 
volt otthon, csak a menyecske . . . 

- Utálatos fráter! — mondta az asszonyka, 
s hozzátette : — Micsoda alantas izlés ! Ne is 
jöjjön a szemem elé! Bomlott lélek . . . A ne¬ 
vét se említsék nekem többet. 

S rögtön utána elgondolta, hogy ha lány¬ 
korában Budapesten találkoztak volna!. . . Ak¬ 
kor talán . . . De itt, így soha! Elpirult szé-
gyenletében, mert eszébe jutott, hogy őt az 
erdésznékkel sorozza együvé az az úr: «Egy 
kis erdészné, meg egy kis papné ! . . .» Ökölbe 
szorította kezecskéjét s megfenyegette gondo¬ 
latban. 

Helyette aztán az urával gorombáskodott. 
De a napok egyre teltek; a vasárnap is üre¬ 

sen múlt el, a következő hét is, meg még egy 
csomó hét, végre elközönyösödött s egyhangú 
megvetéssel osztályozta el az érdektelen ala¬ 
kok közé. 

A pap teljesen meg volt nyugodva a dolgok 
ilyen állapotával; de közeledett karácsony, s 
mikor a karácsonyi beszédre gondolt, mindig 
eszébe jutott a barátja. Neki szánta az ünnepi 
beszédet, pedig tudta, hogy nem fogja meg¬ 
hallgatni ! 

• • • • • • • • V 

A SZÍNHÁZ HOMLOKZATA. 

X V L 

Thorsa Ábris nem tudott számot adni magá¬ 
nak róla, miről vette észre, de egyszerre csak 
ünnepre virradt. Karácsonyra. A nap is más¬ 
kép világított, a levegő is tele volt bajúszkenő-
csök, subiczkok, szappanok, tiszta ruhák szagá¬ 
val s az egész nép csak úgy sustorgott, a ko¬ 
csisok kinn mosakodtak a szabadban, s alapo¬ 
san, mert régen volt pünkösd, és akkor nem 
is tisztálkodtak valami szörnyű gonddal, mert 
akkor azt mondták: Csak most volt húsvét! 
Alig hét hete. Cselédember csak sátoros ünne¬ 
pen szedi rendbe magát. Az ő idegeit is végig¬ 
végigszaladta ez. az ünnepszag, a mely épen 
úgy terjeng a levegőben, mint tavaszszal a friss, 
állatbolondító szerelemszag. 

Úgy érezte magát, mint gyerekkorában. S el¬ 
lenállhatatlan vágya támadt, hogy visszaidézze 
a gyerekkori ünnepérzést. 

Nem ment hát sehova, hanem elkezdte du-
dolni azt a karácsonyi éneket, a mely vala¬ 
honnan a fülébe csapódott. Kissé bomlani kez¬ 
dett lelkében az a kietlen hangulat, a melyhez, 
mióta itthon van, semmi egyéb nem illett, csak 
a kopasz, embertelen erdők. 

A harangszót megdobbanó szívvel hallotta 
be szobájába, s megint úgy csengett az neki, 
mint gyerekkorában, szépen tisztán, istentisz-

A NÉZŐTÉR. 

A NAGYBÁNYAI LENDVAY-SZINHÁZ, MELYET MOST AVATTAK FEL. 

teletre hivóan s mégis oly furcsán... Gyerme¬ 
teg hangon. 

Azért felöltözött s hozzákészült, hogy temp¬ 
lomba menjen. Az ódon házban, a melyben 
semmi sem változott ötven esztendő óta, mintha 
öregapáinak élete ihlette volna meg. A fehérre 
meszelt falak, az öreg, vaskos diófabútorok, a 
vaspántokkal erősített karszékek, az apró, nyo¬ 
mott ablakok, melyeknek a közét vastag vas-
rudak keresztezték, a körötte élő népség Úr-
tisztelő szelleme mind rátelepedtek s úgy érezte, 
mintha ő is a régi Thorsák közül való volna, 
a kiknek karácsonykor föl kell venni a róka-
málos mentét s templomba menni. Megtartotta 
az úri szokást, a mire dadája tanította meg. 
Az uraknak addig nem kell bemenni a temp¬ 
lomba, míg az éneknek vége nincs. Nem sza¬ 
bad a parasztok közé alacsonyodni. Legjobb, 
ha akkor lép be a földesúr, mikor már a pap 
fenn van a katedrán, de még nem imádkozik, 
mert az imádságot nem szabad zavarni . . . 

Sikerült pontosan így érkeznie. 
A pap már fenn volt a katedrán, de még 

nem imádkozott. A népen a meglepetés eltit-
kolhatatlan moraja futott végig. A Thorsák 
földesúri székében évtizedek óta nem ült senki. 
A harangozó erre már harminczéves gyakorla¬ 
tot szerezvén, nem is szokta letörülni a padju¬ 
kat s most kétségbeesve dörmögött magában: 

— Hogy az Isten verje meg. Hát ez minek 
jön ide ! Ha nem jár ide, minek jön ide. 

Nem lett semmi botrány. Áron elővett egy 
zsebkendőt, kidolgozott magának egy ültényi 
helyet, aztán állva maradt, hogy az imában ő 
is részt vegyen. 

A meghatottság, a mely mind csupa gyer¬ 
mekkori emlékeiből táplálkozott, profán gon¬ 
dolatokkal vegyült, míg elhallgatta az ima első 
mondatait. 

Minden különös, kicsinyeskedő és groteszk 
volt előtte, de mindennél furább az az ember, 
a ki ott állt az emelvényen s erőltetett torok¬ 
hangon beszélt. 

Csaknem elmosolyodott. Ez hát az emberek 
istentisztelete. De folyvást ott kisértett gyer¬ 
mekkorának az emléke s az öreg pap, a kire 
minden vasárnap úgy kellett figyelnie, hogy 
otthon el tudja mondani, mit prédikált . . . 
Mintha századokkal ezelőtt lett volna gyer¬ 
mek. Micsoda világátalakulás esett azóta e 
földön! 

Szinte nem hisz a szemének, a mint körül¬ 
néz, hogy ugyanazokat a gubákat látja az em¬ 
bereken, a mit akkor . . . A földgolyónak ezen 
a pontján semmi sem változott. És Áron mél¬ 
tán gondolta el, mennyire hiú és fölösleges 
dolog minden haladás és czivilizáczió. Nem 
jobb volna, ha az egész világrend visszaállana 
s ő épen olyan földesúrrá lenne, a milyen pa¬ 
rasztok maradtak a parasztok. Milyen derék 
volna, ha szépen le lehetne törülni az életből 
a múltat, a saját múltját, hogy ott folytathatná, 
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a hol a tizedik öregapja elhagyta. S lenne ő 
belőle épen olyan bumfordi paraszt, mint az 
ökörhajtó cselédje s mint kardforgató kurta¬ 
nemes őse volt. 

Azután újra a papra figyelt. Lám, milyen 
becsületes fiú ez az ő gyermekkori pajtása, a 
ki szépen belenőtt az apja palástjába. Micsoda 
magas helynek érezheti ez az emelvényt, a hol 
áll. S hogy áll! . . . És meg is házasodott! Az 
ám, hiszen fiatal felesége van! . . . 

Eögtön körülnézett s megpillantotta az nsz-
szonykát, a ki ebben a perczben fényes arcz-
czal nézett fel az urára, ámbár ima alatt nem 
szabad felemelni a lesütött szemeket. 

Áron látta a szerelmes tekintetet, látta, hogy 
még jobban kihúzza magát a pap s még ma-
gasztosabban zengi a szókat s mosolyosan 
hagyta rá: az az ember a felesége előtt áll 
szobrot! 

S milyen csinos és kedves az asszonyka. 
Milyen szépen áll a fehér prém gyöngéd piros 
arczocskájához. Ej, ej, hisz ez egész úri asz-
szony ! Milyen kifogástalan. Ez nem is papné ! 
Hová lettek a roszúl szabott ruhájú, sovány 
papnék, ha már ebben a kis faluban is így dol¬ 
goztatnak a tiszteletesnék ! 

Az imának vége volt. Ábris nem is hallott 
belőle semmit. Nagy csizmasurolás. mozgoló¬ 
dás közben leültek. S ekkor, míg a pap ősi 
szokás szerint kétszer is elmondta a textust, 
valami roppant kedves és rendkívül megragadó 
jelenetet figyelt meg. A pap és a felesége össze¬ 
néztek. De milyen meleg és sugaras pillantás 
volt az 
sugara 
vette észre s ő épen olyan boldogan mosolyo-
dott el, mint azok ketten. Jóleső meleg érzés 
telítette meg Ábrist, a mely visszaadta neki 
természetességót ezen idegen helyen. Naivnak 
és fiatalnak érezte magát s mély barátságot 
fogadott ez iránt a két lény iránt. 

— Ti fogtok megtanítani a szeretetre, -
mondta magában, már szinte maga is papi 
stílusban gondolkodva, — ti lesztek az én 
papjaim. 

És már ö is tudott figyelni a predikáczióra. 
A gyülekezettel valami közösség érzete járta 
át a lelkét, mert jó kicsinek lenni a kicsinyek 
közt s jó megelégedettnek lenni a megelége-

! Szinte átszökellt a szerelem fényes 
s mindeneket megvilágosított. Csak ő 

A CAFÉ DE PARIS TERME. 

dettek közt. És nem is nehéz. Magával viszi az 
embert a tömeglélek. 

A pap predikácziója, mintha csak az ő szá¬ 
mára készült volna. Vagy ő ép olyan primitív 
ebben a tudományban, mint ez az egész gyü¬ 
lekezet s nála is az alapfogalmaknál kell kez¬ 
deni az írás-magyarázatot. Figyelt s már nem 
is azért nézegetett oda a kis papnéra, hogy 
hasonló figyelő kedvet merítsen annak a lelkes 
arczából, hanem azért, hogy osztozzon vele az 
élvezetben. 

De oda ugyan nézhetett! Az asszonyka egy¬ 
szer, csak egyetlenegyszer sem pillantott rá. 
Annál boldogabban s szinte mutatósán sugá¬ 
rozta a férjével való megelégedést és az iránta 
való szeretetet. . . Persze Ábris nem tudhatta, 
honnan ez a nyilvánosan tündöklő nagy szere¬ 
lem. A kis papné, ha be akarta volna vallani, 
elismerhette volna, hogy meg vau sértve. Ab¬ 
ban a perczben, mikor Ábris bejött, fellobbant 
benne az az érzés, a mely hosszú hetek alatt 
gyűlt össze duzzogó galambszivében s készen 
tartott a számára egy lesújtó pil lantást . . . ha 
elég arczátlan lett volna, hogy ránézzen : bár 
nem vizitelt nála! De mikor kiderült, hogy 
hiába a fegyverkezés, észre sem veszi az az úr, 
hogy ő is itt van; azazhogy, mivel nem ő a 
legelső gondja! hát szörnyen megharagudott 
a galamb papné ezért a karácsonyi szemtelen-
ségért S beleolvadt, szinte beleolvadt az ura 
nézésébe. Daczból. Hadd lássa az az úr, hogy 
az ember, ha falusi asszony is, nincs szüksége 
senkire. Mert van valakije! 

Ábris azonban szorgalmasan figyelt s egészen 
újjászületett a predikáczió alatt. Rokkant lelke 
mankót kapott: a csendes boldogság, csendes 
okosság, csendes élet reménysége volt ez a 
mankó. 

Ugyan hát miért ne lehessen ő belőle az, 
a ki az apja volt, meg a nagyapja, meg az ős¬ 
apja sorra mind? Falusi ember, a ki él gond 
és gondolat nélkül, vasárnap nagy tisztálkodást 
rendez s eljön a templomba, a hol ilyen meg¬ 
nyugtató és okos beszédeket lehet hallani. Ez 
volt Magyarország félezer éven át, miért ne 
volna elég neki ez a Magyarország erre a rövid 
emberéletre. 

Meg kell házasodni. Egy ilyen kicsi asszonyra 
kell szert tenni, a ki valahogy asszonytudo-
mánynyal elrendezi az ember életét olyannak, 
a milyennek kell lenni egy emberéletnek. Hát 
nem ugyanazt az erőt köti le és foglalkoztatja 
a falu kisded élete, a melyet a nagyvilági élet? 

S míg a Krisztus születését s a vallásban 
nyerhető újjászületés lehetőségét hallgatta, ő 
maga egészen újjá is született. 

Lehet valami a «megtérő bűnös» esetében. 
0 is annak érezte magát, a ki nagy tékozlás 
után visszatér, hogy apáinak a malaczaival 
kapjon bár egy táplálékot, de csak békén él¬ 
hessen. 

Mosolygott saját magán s elnézegette annak 
az asszonykának az alakját. Mennyi báj s mi¬ 
lyen családiasság van benne! Milyen csevegő 

és meleg lelkű asszonyka lehet! . . . De jó 
volna a lábai előtt ülni, mint valami kiérde-
mült komondornak, s hallgatni a csacsogását, 
míg a hímzésére hajol, s közben pompás urára 
néz fel szerelmesen. 

Olyan gépies nyugalommal állott fel a predi¬ 
káczió végén, mint a többiek. Már egészen bele¬ 
találta magát ebbe a hangulatba s ebbe az 
életbe. Megfogta gyermekkori lelke és bele¬ 
gyúrta az asszony. 

Részt vett az úrvacsorában is. Előbb nem 
akart közönyösségből, aztán túlbuzgóságból, 
mert hiszen nincs eléggé «hozzákészülve», de 
végre ott maradt s élvezte, hogy ő a földesúr, 
a ki vezeti a férfiak sorát s megrezzenő lélek¬ 
kel hallotta, mikor a pap, a ki minden falat 
kenyérhez s minden korty borhoz adott egy-
egy szent igét is, eléje tartván a szent kenyér 
tört darabját, ezt mondta: Vigasztaljon meg 
téged az Úr és adjon teneked békességet. 

A pap szeme egy pillanatra belemélyedt az 
övébe s ő lelke legvalójában találva érezte ma¬ 
gát. Csaknem könny szökött a szemébe. 

Hát csakugyan mindenkibe belát a papi 
szem! 

Már a bort félve várta. 
— Ereszszétek hozzám a kisdedeket, mert a 

kicsinyeké a mennyeknek országa . . . 
Ábris lehajtotta a fejét s visszaszorította a 

könnyet, a mely csakugyan felszivárgott a sze¬ 
mébe. 

A helyére ment. Eöviden imádkozott. Hosszú 
idő óta ma először a maga önkéntes akaratá¬ 
ból s aztán vette a kalapját s elment. 

Lehajtott fővel, senkire sem nézve. 
Csak mikor a rideg czinteremben megkondul 

a lépte alatt a palakőlap, pkkor jut eszébe, 
hogy rá kellett volna pillantania még egyszer 
a papné gyenge sziromarczára . . . 

(Folytatása következik.) 

GAUTHIER JUDIT. 
A forradalmi akadémia. — A mai irodalmi és mű¬ 
vészi élet Parisban. — Az Institut és a Goncourt-
akadémia. — Az első nőakadémikus. — A mit a né¬ 

metek elmondanak s a francziák elhallgatnak. 

A ki Parisban a mai irodalmi és művészi 
életet óhajtja megismerni, félre kell tennie a 
tiz év előtti irodalmi essay-ket. Az úgynevezett 
szalon-élet, a benne vibráló és végigsuhanó 
attrakcziókkal, teljesen elhalványodott. A mi-
lieu-elméletből meg lehet talán érteni egy 
Maupassant tragikumát, ki halálba dolgozta 
és őrületbe kergette magát, hogy gazdag, csil¬ 
logó és előkelő szépségek parfümjét élvezhesse, 
mikor neki tetszik, viszont ma nehéz volna 
elgondolni franczia irót, ki, mint Barbey 
d'Aurevilly, egy egész délután csevegne el 
egy egész társasággal, minden percznyi vál¬ 
tozásban millió dologról. Nem pedig azért, 
mert a mai franczia irók és művészek, mint 
az egész franczia társadalom, lemondott a 
fátyolos és tetszetős illúziókról, sok finom és 
kellemes léhaságról, melyek az aranyozott 
renaissance-bútorok között dévajkodva űzték 
egymást. Mirbeaunak, Francénak vagy Mae-
terlincknek ép úgy megvan a maga munka-
sztratégiája, mint a Faubourg-Saint-Honoré-
beli bourgeoisnak, ki immár elfoglalta Balzac 
és Dumas-ók arisztokrácziájának tartományait, 
leczáfolva Bourget sok hangzatos teóriái közül 
a tradiczionalizmus elvét. Ez pedig főképen 
tenyészháza az Institutnek s hajnali csillaga 
Bourgetval együtt majdnem mind a többi 
39 halhatatlannak, Anatole France-on kívül, ki 
mióta akadémikusnak megválasztották, egyet¬ 
len egyszer sem öltötte fel a hagyományos 
zöld frakkot, hogy résztvegyen a nyilvános 
üléseken, fogadásokon és soiréekon. 

Az Institutnek, mint sok hagyományos aka¬ 
démiának, megvannak maga matematikailag 
meghatározott vonalai s ezekből nem enged. 
«Csak semmi foradalom, nem kell sietni, vár¬ 
junk, míg a bor megerjed. Ez a proczesszus 
pontban ennyi idő múlva fog bekövetkezni s 
a mennyiben ez idő szerint pont kilencz óra, 
menjünk aludni.» Ezért juthatott be Jeau 
Eichepin csak hófehér korában, míg Eostand 
sok évvel megelőzte, mert jobb matematikus¬ 
nak bizonyult. A bor régen felforrt Verlaine-
nól, Zolánál, de a költészet, művészet és tu¬ 
domány hivatalossá merevedett fóruma nem 
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méltatta őket, míg égtek, lobogtak s akkor 
sem, mikor már kihűltek. 

A Goncourt-testvérek régóta tapasztalták és 
átélték a hasonló fénypazarlást. Egy kontra¬ 
akadémiáról ábrándoztak, abszolúte forradalmi 
jelleggel. Ma azonban már teljesen a köztu¬ 
datba ékelődött s az Institut előtt is mint 
figyelmeztető és ellenőrző irodalmi fórum áll. 

A Goncourtok úgy végrendelkeztek annak 
idején, hogy alapítványukból évente egyszer 
egy vagy több fiatal regényírót vagy költőt 
tüntetnek ki, a ki a legutóbbi egy-két évben 
a legértékesebbet alkotta. Egy tiz tagból álló 
jury, a Goncourt-akadémia tagjai, választják 

ki az irodalmi év termékeit. A kitüntetett 
résztvesz az ünnepi diner-n, a mikor - a 
sajt és körte között - - átadják neki a sokat 
jelentő borítékot, melynek tartalma lehetővé 
teszi részére a további alkotást. 

A Goncourtok a legaprólékosabb részletekig 
megállapították a hagyaték rendelkezéseit. 
A tiz akadémikus mindegyikének évi négy¬ 
ezerkétszáz frank áll rendelkezésére s gondos¬ 
kodtak a havi diner-k költségéről, épúgy mint 
az évi ünnepi bankettről és pedig Paris egyik 
legelőkelőbb restaurantjában, a Cafe de Pa-
ris-ban. 

* 
A Goncourt-akadémia mostani tagjai Mar-

gueritte Victor elnöklésével Hennique León, 

Mirbeau Oktáv, Geffroy Jules, Rosny H. és J. 
Bourget Elemir, Dp.scaves Lueien, Dandet León. 

A franczia falusi élet szeretetreméltó elbe¬ 
szélője, Eenard Jules, csak néhány hónap előtt 
dőlt ki közülök s most, az évi közgyűlésen, 
gondoskodni kellett egy új tag választásá¬ 
ról. Sok kandidátus volt, mint mindig. S a 
Goncourt-akadémia olyat választott meg, a ki 
nem kandidálta magát, sőt egyáltalán keveset 
gondolhattak reá mindenütt, mint akadémi¬ 
kusra : egy irónő, Gauthier Judit! 

Nos, ha ez nem új forradalom, a mi meg¬ 
mozgatja az Institut-t kissé, akkor semmi 
sem az. Kísérelje meg valaki amoda beajánlani 
Curie asszonyt, Dániel Lesueur asszonyt vagy 
Jeanne Marnit, annak bizonyára figyelmébe 
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ajánlanák, hogy a nő-talentumok kívül esnek 
az Akadémia által meghatározott matematikai 
számításokon. Jó, hogy a feministák is egye¬ 
lőre más irányban vannak elfoglalva s nem 
kopogtatják az Institut ablakait. 

Gauthier Judit leánya Gauthier Theophil-
nek, a költőnek és esztétikusnak, ki a fran-
cziáknak legelsőbben fedezte föl annak idején 
Zichy Mihályt. Gauthier Judit asszony házas¬ 
ságában szerencsétlen volt. Első neje volt 
Catulle Mendésnek, ki gyakran művéazietleu 
és pornografista irodalmi irányát belevitte a 
házasságaiba, utána következett egy fiatal 
szépség, Jane Suzanne Guiraud költőnő, a ki 
ma Jane Catulle Mendésnek irja magát s né¬ 
hány hónapi házasság után szintén elvált. 

Évek óta különös visszavonultságban él 
Gauthier Judit, magányosan, egész magányo¬ 
san egy ötödik emeleti. kettős szobában, japán 
és kínai műtárgyai között. A Szélső-Kelet fog¬ 
lalkoztatta mindenkor, megtanulta már leány¬ 
korában a japán és kinai nyelvet. Mindenkor 
meglátogatják a Parisba vetődő ázsiai kultur-
kinaiak, kik több munkáját lefordították. Egész 
könyvtárra valót alkotott s ez nála leggyak¬ 
rabban qualitást is jelent. Több darabját adták 
párisi színházakban. Ezenkívül gyakran ir la¬ 
pokba irodalmi és művészi visszaemlékezése¬ 
ket. Az utóbbi időben már azonban gyakran 
került szükségbe s élemedett korában jöttek 
feléje az irótársak, hogy homlokáról néhány 
redőt elsimítsanak. Ez diszkrét és nemes do¬ 
log volt s mindenekfelett tartoztak ezzel 
Gauthier Theofil emlékének, ki a Goncourtok-
nak egyik legjobb barátja volt. 

A francziák így gondolkoznak arról, a mit 
a németek e helyütt jótékonyságnak nevezné¬ 
nek, így nemrégiben De Forest, az automobil 
franczia feltalálója részére gyűjtöttek egy ősz-
szeget, mert értesültek, hogy a geniális elme 
öregségére nyomorban él Parisban. A német 
lapok frivol zajt csaptak e wohltátigkeit-tal 
s siettek hangoztatni, hogy a mire ők gon¬ 
doltak, De Forest honfitársai elmulasztották. 
A mire a francziák azt felelték: 

- Mihelyt értesültünk a dologról, nem kés¬ 
tünk az intézkedéssel. De hallgattunk róla. 
C'est la discrétion. 

Csak egy árnyalat s sokat elmond. 
Lendvai Károly. 

D'ARC JOHANNA SZÜLŐ FALUJA. 
Eltekintve minden vallási vonatkozástól, le¬ 

hetetlen, hogy el ne ismerje az ember az 
norleansi szűz» lényének kimagyarázhatatlan 
voltát. A nagy emberek előkészülnek pályájukra, 
közvetve vagy közvetlenül, míg a domrémyi 
pásztorleány csak belső sugallatát követve áll 
a hadak élére, találja el, hogy az adott körül¬ 
mények között Francziaországot csak VII. Ká-
rolynak királylyá koronáztatása mentheti meg 
a feldaraboltatástól, s mondatja el vele a 
roueni törvényszék előtt azon feleleteket, me¬ 
lyek zavarba hozzák biráit, s melyeknek talpra¬ 
esettsége bámulatra ragadja a történészeket 
még ma is! Tudtommal csak Körösi Csorna 
Sándor vállalkozása hasonlit az övéhez: a jó¬ 
zan ész szempontjából száz forinttal s egy 
szál kabátban a magyarok ősi hazájának fel¬ 
keresésére indulni Ázsiába ép oly őrültség 
volt, mint minő a húsz éves leányé, ki 
lóra ült, hogy «kiverje az angolokat az or¬ 
szágból !» Oly két valóság ez, melynek egé¬ 
szen mithusi jellege van, s mely lélektanilag 
egy örökös talány marad mindig. Vagy azt 
akarta vele kézzelfoghatólag bebizonyítni a 
Gondviselés, hogy a lángelme megnyilatkozásai 
és az elmezavar tünetei csak eredményeikre 
nézve különböznek egymástól, de lényegükre 
nézve azonosak. 

Bármint legyen is, én azt tartom, hogy 
Francziaországnak nincs nagyobb, fenségesebb, 
meghatóbb személyesítője, mint Jeanne D'Arc, 
D'Arc Johanna. Ezt feleltem 1889-ben azon 
magyar uraknak, kik azt kérdezték tőlem, hogy 
a Parisba készülődő magyar irók és művészek 
társasága kinek magasztalásával bizonyítsa be 
Francziaország iránt érzett ragaszkodását, bá¬ 
mulatát ? Feleletem azonban nem találkozott 
a kérdéses társaság véleményével. Időszerűbb¬ 
nek vélték nálunk Gambetta dicsőítését, ki 
valóban kiváló egyéniség, de kihez hasonlót 

sokat mutat fel a történelem, míg az orleansi 
szűz eddig egyedül van Clió tábláira vésve. 

De volt is elég sok nagy író, ki a vele való 
foglalkozást szellemére méltónak találta: Sha¬ 
kespeare és Schiller a költők és a történészek 
között Michelet és legutóbb Hanotaux Gábor, 
a volt külügyminiszter s most a franczia Aka¬ 
démia tagja. Ennek a D'Arc Johanna elitél¬ 
tetésére vonatkozó tanulmánya ébresztette ben¬ 
nem a vágyat, meglátogatni az ártatlanul el¬ 
itélt hősnő szülőfaluját a Voges-hegyek között. 
Azzal biztattam magamat, hogy ott pályája 
megoldatlan rejtélyének valamelyes magyará¬ 
zatára találok, hogy ott tán jó magam is fogok 
• hangokat 'hallani)), mint ő hallott, melyek 
el fogják árulni hihetetlen «esetének» titkát. 
És sejtelmem nem is csalt meg: van egy 
részlet, mely ötszáz év óta nem igen változ¬ 
hatott, s mely észrevétlenül magas röptű gon¬ 
dolatok fogantatására ösztönöz. Mert ha a 
Meuse folyama ott nem nagyon jelentékeny 
is, a völgy, melynek közepén kanyarog, há¬ 
rom-négy kilométer széles. Bizonyosan egy 
özönvíz előtti nagy folyó ágya volt, melyet 
Domrémytől föl- és lefelé is három-négy mért-
földnyire belát a szem. És e völgy azzal a helyivel 
átellenben, hol Johanna szokta volt juhnyáját 
legeltetni, s hová most egy hatalmas modern 
templomot építettek (Bois-Chenu), egy másik 
kisebbre nyílik, az egykori fő-folyó mellék¬ 
folyójának ágyára, a láthatárt ez oldalról is 
meghoss/abbítván. Szóval a pásztorleány nagy 
területen hordozhatta végig tekintetét, midőn 
nyájára ügyelt, olyan nagyon, hogy miatta 
egyszerű falusi lakos létére is fogalma lehe¬ 
tett egy egész országról. Már pedig mindenek 
előtt ezzel a fogalommal kellett bírnia, hogy 
felszabadításának gondolata mt'gfogamzhassék 
fejében. S miután a hosszú és széles völ¬ 
gyet képző hegyoldalak szelíden emelkednek 
vagy százötven-kétszáz méter magasságig, a 
mennyboltozat igen mélyen és egyenletesen 
hajlik le a láthatárra. Minden akadály nélkül 
lehet tehát itt az égre tekintni, s miután soha 
nem szünetelő légáramlat könnyíti meg a lé¬ 
legzést is, az érzelmekben gyökerező szemlé¬ 
lődés minden előföltételévi'l bővelkedik Dom-
rémy. üomlatlan, naiv Mkeknél ft- e^ejöjélő-
dés rendesen vallásosság alakjában mutatko¬ 
zik, a miért a vallásosság viszont még a 
bölcsészet szempontjából is nélkülözhetetlen 
szükség az emberiségre nézve. Nem csuda te¬ 
hát, hogy D'Arc Johanna egyszer atyja háza 
mellett s kertjében a közeli templom felől 
Szent Mihály arkangyal által hallotta magát 
megszólíttatni. Jött még Szont Margit és Szent 
Katalinától is oly nemű intelem, b.9gy menne 
Francziaország megszabadítására, így azután 
egy a szomszédságban lakó lovagot keresett 
fd, kinek elmondta látományait s ki azután 
néhány fegyveres ember kíséretében elküldte 
Chinonba, hol akkor Károly mint koronaörö¬ 
kös, tartotta udvarát. Itt a fiatal herczcget 
udvaronczai között alakoskodása daczára fel¬ 
ismerte Johanna s egy titkos párbeszédben fel 
is világosította küldetéséről, így jutott a hősnő 
azon csapat élére, mely az angolok által ost¬ 
romolt Orleans felszabadítására gyűjtetett. Az 
ostromlók elkergetése után most a koronaörö¬ 
kös megkoronáztatását tekintette újabb felada¬ 
tának a már «orleansi szűz-nek» nevezett Jo¬ 
hanna. Ezért Eeimsbe vitte Károlyt, hol ez 
VII. Károly néven királylyá koronáztatott. A ko¬ 
ronázáson a hősnő zászlójával a főurak sorá¬ 
ban szerepelt, de mellőztetése már el volt 
határozva, mert az egymással versengő poli¬ 
tikai pártok egyikének sem volt érdekében 
olyan valakit támogatni, ki csak az ország 
javát akarta elősegítni. Midőn pedig a béke¬ 
párt észrevette, hogy számításait Johanna ke¬ 
resztezni s az angolokkal való háborút folytatni 
akarja, elhatározta vesztét is. Compiégne vár 
kapitánya egy kirohanás alkalmával kirekesz¬ 
tette a várból, s igy az ellenpárt kezeibe ke¬ 
rült, mely később 10,000 fontért eladta az an¬ 
goloknak. Ezek pedig egyházi itélőszék elé 
küldték mint eretneket, mert elitéltetésének 
nem katonai bosszú színét akarták adni. 
A roueni fejben járó por tehát egészen val¬ 
lási kérdések megvitatása körfii forgott; de 
az ily értelemben vetett cselek ellen a volt 
hősnő önvédelmében oly ügyes feleleteket 
adott, hogy csak agyafúrt gonoszság kieszelé-
sével lehetett megejteni s olyannak tüntetni 

fel ki halálra méltó. Mint ilyen, 1431 május 
havában azután Eouen föpiaczán el is égettetett. 

Domrémy ma egy modern falu - - melyben 
sok a szálloda s a korcsma, mert sokan men¬ 
nek oda az idegenek megbámulni azt a szobát, 
hol Johanna született s azt a házat, melynek 
falai között nevelkedett. Ajtaja fölött egy a 
kőbe vésett felirat azt hirdeti, hogy már 
XI. Lajos franczia király is meglátogatta ezt 
az épületet a XV-ik század végén. Szerény 
véleményem szerint azonban vajmi kicsiny 
lehet benne a Johanna idejéből származó 
részlet. Addig toldozták-foldozták azt bizonyo¬ 
san, hogy az eredeti ház nem sok köve sze¬ 
repélhet már a mostaniban. A körülötte viruló 
modern kert s a közepén kiemelkedő ércz-
szobor pedig egészen elveszi az illúziót. Csak 
a templom hajója tartható még hitelesen Jo¬ 
hannával egykorúnak, holott tornya s fedele 
alig több száz évesnél. 

De mindez lényegtelen. A fődolog az, hogy 
meggyőződhessék a látogató, miszerint D'Arc 
Johanna csakugyan létezett, miszerint története 
nem mese s a táj, melyben nevelkedett, elég 
kies, hogy egy ily rendkívüli lény gyermekségé¬ 
nek keretül szolgálhasson. 

A látogatók könyvébe mint Budapestről 
valót írtam be nevemet, mert tisztességnek 
tartottam a magyarságra nézve, hogy képvi¬ 
selve legyen azon zarándokok között, kik 
Domrémybe sietnek leróni hódolatuk adóját 
Francziaország ha nem is legnagyobb, de 
mindenesetre legtiszteletreméltóbb szülöttjének. 

Bertha Sándor. 

"GYÖRGY BARÁT." 
A Magyar Kir. Opera újdonsága november 12-ikén. 

Ez a hetvenhetedik új magyar mű az Ope¬ 
raház műsorában, 1884 ősze óta.'Beleszámítva 
Erkel operáit, de az inkább népszerű, mint ér¬ 
tékes balleteket is: mindössze tizenkettő ma¬ 
radt meg a műsoron a hetvenhatból. Ha volna 
igazság, még legalább húsz előadott, értékes 
magyar műnek kellene a rendes műsorba il¬ 
lesztve lennie, de az intendánsok vagy igaz¬ 
gatók önkényeaen, esetleg az első előadások 
pénztári kimutatása alapján, levették a játék¬ 
rendről a még oly szép, még oly magas mű¬ 
vészi becsű darabokat is; így járt «István 
királyi) (Erkel operája), «Toldi szerelme* (Mi-
halovich zenésdrámája), «Mária» (Szabados 
Béla és Szendy Árpád közös operája), «A nagy-
idai czigányok» (épen a «György barát» zene-
költőjének első operája), «Vióra, a tengerszem 
tündérei) (Szabados Károly hallétje) stb. — és, 
tartunk tőle: erre a sorsra fog jutni a mos¬ 
tani újdonság is, Rékai Nándor háromfelvo-
nású zenésdrámája: a «György barát*. Pedig 
az elősorolt műveknél semmiesetre sem áll 
alább, a mi művészi értékét illeti. 

Elejétől végéig választékos, finom Ízléssel 
és eleven fantáziával megirt magyar zene; a 
művészi ihletnek és mesterségbeli tudásnak 
olyan summája nyilatkozik meg benne, hogy 
bármelyik zeneszerzőnknek példaképen szol¬ 
gálhatna. Már bevezető részlete is - - mielőtt 
a függöny széjjelválik, a nemzeti zenénkben 
ritka hármas beosztásával és időelőtti (úgy¬ 
nevezett ütemelőző) bekezdésével, olyan ere¬ 
deti, a mellett olyan hangzatos, lendületes, 
és olyan sokrétű, polifon feldolgozású, hogy 
egyszeriben megkapja a hallgató érdeklődését 
s ez aztán nem is lankad többé, föltéve, hogy 
van a hallgatónak annyi zenei műveltsége, 
hogy a nem «fülbemászó*, nem könnyed dal¬ 
lamokat is élvezni tudja. Eékai igazán drámai 
zenét irt, sok wagneri azaz végtelen dallamot, 
a melynek élvezéséhez kitartó, nem könnyen 
fáradó figyelem s általában a zene újabb és 
legmagasabb formuláival összeszokott, képzett 
fül kell. 

Megható, szárnyaló ima zeng a színpadon, 
mikor a kétfelé nyíló függöny mögül elénk 
tárul a festő ecsetére méltó szép kép, a mint 
Zápolya özvegye, Izabella királyné udvari népé¬ 
vel együtt könyörög nagybeteg kis kétéves fia 
egészségéért. Majd két palotahölgy együtt éne¬ 
kel remek szép, újszerű és mégis minden ízében 
magyaros bölcsődalt. A királyné tanácsadója, 
valósággal gyámja, a nagyeszű fráter György 
(a később bíborossá lett Martinuzzi) aludni 
küldi az elgyötrött Izabellát, aztán maga is 
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az imazsámolyhoz borulva, gyönyörű fohász¬ 
ban könyörög a kisded egészségeért. Felbérelt 
orgyilkos lopózik be; a nagyerejű fráter, ön¬ 
védelmében, megöli s a behívott magyar urak 
elégedetlenkedésének - hatalmas, szép kar¬ 
éneknek - - azzal vet véget, hogy a várat 
ostromolni készülő német sereg ellen küldi. 
Megható jelenettel s megfelelő gyöngéd, fáj¬ 
dalmas zenével végződik az I. felvonás: a 
királyné, meghajolva fráter Georgius lelki nagy¬ 
sága előtt, kihozza beteg kisdedét az imád¬ 
kozó baráthoz. 

Ellenkező hangulatú a második felvonás. 
A királyi palota csarnokát látjuk, egy «diák» 
(költő) keserű bordalát az udvar mulató ven¬ 
dégei váltják fel palotást lejtve. Ezeknek a 
zenéje is kitűnően sikerült (nyilt színen meg¬ 
tapsolták). Azután alkalma nyílik Izabellának 
hosszú szerelmi légyottra Frangepánnal, a 
ki természetesen a szigorú György barát frá¬ 
ternek elkeseredett ellensége; a szerelmi je¬ 
lenet érzelmes, olykor szenvedélyes hangjai 
után a gyűlölet is megszólal a zenében: Szo¬ 
limán szultán, a kihez fráter György szövet¬ 
ségesül csatlakozott, a csecsemő trónörököst 
kegyéről biztosította, s a magyar urak — élü¬ 
kön Frangepánnal - - elkeseredve támadnak 
György barát ellen, de a ki a karddal nekirontó 
Frangepánt hidegvérrel a halálba küldi; azon¬ 
ban maga is megdöbben, mikor a török muez-
zim sajátságos, bűvösen hangzó énekkel jelzi 
az est leszálltát: a magyar főváros tehát a 
török kezén van . . . «De él a király!" kiált 
fel Martinuzzi, s ezzel a remény új fényét 
vetíti a jövőbe. 

Tizenöt évvel később játszik az utolsó fel¬ 
vonás. A kis királyjelöltből elkényeztetett úrfi 
lett, a ki anyjától gyűlölni tanulta a ridegnek 
látszó György barátot. Emez végre is meg¬ 
valósítja hazafias, nagy czélját: a szövetségére 
számító osztrák és török követek nagy meg¬ 
lepetésére kikiáltatja a fiatal János Zsigmon¬ 
dot királylyá, sőt koronát is tesz fejére. Az 
osztrák követ azonban katonasággal támad 
rájuk; fráter György biztonságba küldi a kis 
királyt és anyját, maga pedig hirtelen felölti 
a pápától épen megérkezett biboros-palástot 
és — kalapot, úgy, hogy a kárabinierék nem 
merik bántani. — Közzene után az utolsó kép : 
György fráter rideg szobája; egy csapóajtón 
megszökteti fiatal királyát, a ki most már 
szánja-bánja, hogy félreismerte jóltevőjét. A ma¬ 
gára maradt György baráthoz berontanak oszt¬ 
rák gyilkosai és megölik. 

Sok a hatásos és a megható jelenet a da¬ 
rabban, de mégis sok a csupán az értelemhez 

JELENET AZ UTOLSÓ KÉPBŐL. 

RÉKÁI NÁNDOR, A «GYÖRGY BARÁT» ZENESZERZŐJE. 

szóló részlet; látszik, hogy a szövegíró: Tar-
dós Viktor (a «Nero anyja» czímű szomorú¬ 
játéknak is szerzője) nem birta magát rászánni, 
hogy sokat kiirtson vagy átalakítson abból a 

pályadíjnyertes tragédiájából, a melyet talán 
egyáltalán csak azért alakított át a zeneköltő 
számára, mert másképen még nem adták elő. 
De hiszen tömérdek kedvelt és magasbecsű 
dalmű van a világon, s bizony a legtöbbnek 
szövege nem remekmű, hanem a szép, a gyújtó 
vagy andalító zene adta meg az illető ope¬ 
ráknak a hosszú életet. Ezért akár a legszebb, 
a legtartósabb sikert lehetne jósolni Rékai 
zenésdrámájának is, mert zenéje — noha tár¬ 
gyánál fogva komoly, sőt sokszor komor han¬ 
gulatú, - mindig gyönyörködtető és még a 
nagy átlag-közönség is, ha többször meghall¬ 
gatja, minden részletében fölismerheti sok szép¬ 
ségét. 

A bemutató előadásnak szép sikere volt; a 
zeneköltőt tizszer tapsolták a lámpasor elé, 
a szereplőket még többször. Ezek is mind 
megálltak helyüket: Dömötör Ilona (királyné), 
Ambrusné és N. Válent Vilma (palotahölgyek), 
főleg Szemere Árpád (a nagy és nehéz czím-
szerepben), Székelyhidy (Frangepán), Venczell 
(egy szerzetespáter), Déri (a muezzin), Rózsa 
(Dal-los, a diák) stb. A mindig nagy művé¬ 
szettel megszólaltatott zenekart maga Rékai 
vezette. Az igen szép, látványosságul szolgáló 
színpadi kép Kéméndy Jenő és Újváry Ignácz 
festőművészek érdeme. 

K. I. 

A II.L FELVONÁS ZÁRÓJELENETE. 

A «GYÖRGY BARÁT» E L Ő A D Á S A AZ OPERAHÁZBAN. 
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VILÁGCSALÓK. 
Cook eaete alkalmából. 

A fehér ember hazudott, — mondották Ras-
mussen Knud grönlandi utazónak Cook dr. 
eszkimói, s mélységes csodálkozásba estek. 
Itukusuk és Apilak, az eszkimók, joggal cso¬ 
dálkoztak, mert azok a fehér emberek, a kik 
eddig jelentek meg az ő szigorú egük alatt, 
igaz emberek s a bátrak bátrai voltak mind. 
Az eszkimó azt hinné, hogy a sarkvidék zor-
donsága megöl mindent, a mi nem igaz, s a 
hazugságnak nincsenek meg az életfeltételei 
a nyolczvanadik szélességi fok körül. Néhány 
nap óta, mióta megérkezett észak-nyugati 
Grönlandból, a York-fok mellől, Easmussen 
Knud jelentése, a világ, ha még kételkedett, 
immár bizonyosan tudja, hogy Cook csalt és 
hazudott. Nem érte el az éjszaki sarkot, mint 
mondotta; még csak meg sem • közelítette. 
Sokkal messzebb járt tőle, mint a mennyire 
négy évvel ezelőtt járt még Peary társaságá¬ 
ban ; körülbelül oly messzire, mint háromszáz 
év előtt Davis és Barents, a Spitzbergák fel¬ 
fedezői, a Spitzbergáké, melyekhez nyár idején 
szalon-gőzösökön járnak poláris levegőt szívni, 
nem is túlságosan drága pénzen, az európai 
kiránduló társaságok. .Kevés ember tette oly 
sikeresen bolonddá a világot, mmt ez a-Cook. 
Mégha valóban eléri is az éjszaki sarkot,'akkor 
sem válhatott volna híresebb emberré, mint 
így, — mert nevét örökkön örökké a legnagyobb 
világcsalók nevei közt fogják emlegetni. 

A közhit mindig kételkedőén bánt a merész 
utazókkal. Még Kolumbus Kristófot is kétel¬ 
kedéssel fogadták, s a néplélekben kiirthatat-
lanul él az a felfogás, melyet a magyar nép 
ez/el a lapidáris mondattal fejez ki: «Messzi-
ről jött ember azt mondja, a mit akar.» A táv¬ 
író és telefon (hát még a drótnélküli telefon!) 
feltalálása óta a világcsalás gyorsabb szárnyon 
repül, — de igaz, hogy nem kevósbbé gyorsan 
követi nyomon a leleplezés is. Mennyire más¬ 
kép volt mindez alig másfélszáz évvel ezelőtt! 
Kerguelen, a franczia hajós, fölfedezett a dél¬ 
sarki tengerben egy lakatlan szigetet, s el¬ 
ragadó meséi; költött tenyészetének bűbájos 
gazdagságáról, az óriásokról, kik buja ligetei 
közt járnak, a paradicsomi madárvilágról, mely 
erdeit benépesíti. Hosszú, hosszú időbe telt, 
míg egy másik utazó Kerguelen szigetére ve¬ 
tődött s meggyőzte róla a világot, hogy az a 
mesebeli sziget sivár, lakatlan hely s csak a 
partjain van némi tenyészet és laknak a déli 
sarkvidék madarai: a pinguinek. És Kerguelen 
bűbájos földjének ez lett a neve: «A kétségbe¬ 
esés szigete*, - - He de la Désolation ! 

Cook csalása sem az első azok között, me¬ 
lyeket az éjszaki sarkvidéken követtek el. De 
tagadhatatlanul a legnagyobb. Nordenskjöld 
egész sorát említi a költött éjszaksarki utazá¬ 
soknak, melyeknek valótlansága első pillanatra 
kitűnik már abból, hogy az állítólagos fel¬ 
fedezők'a jegestáengeren való utazást ép oly 
könnyű dolognak, joondták, mint akármelyik 
más -tengeren. Még a tizennyolczadik század¬ 
ban is szívesen adtak hitelt az efelé történe¬ 
teknek. Moxon József angol királyi hidrografus 
Londonban 1674-ben egy könyvet adott ki e 
czímmel: A bríef Discourse »>/' n Passage by 
the Norlh-Poh tó .lupán, China, ele. s el¬ 
mondja benne a többi közt: Huszonkét év 
előtt Amsterdamban járva, egy csapszékben 
találkozott egy tengerészszel, ki egy Grönlacd-
járó hajó kormányosa volt. Ez ember közölte 
vele, hogy hajója abban az esztendőben azzal 
a megbízással kelt útra, hogy összeszedje s ily 
módon gyorsabban vesse piaczra a többi czet-
halászó hajó zsákmányát. De addig is, míg a 
flotta összefogdoshatott volna egy hajórako¬ 
mányra való czethalat, ő maga, feljebbvalói¬ 
nak megbízásából, elvitorlázott az éjszaki pó¬ 
lusra s vissza is tért onnan. Moxon kétségbe¬ 
vonta e történet valóságát, de a kormányos 
meggyőzte, hogy a szóban forgó hajó épen 
Amsterdam kikötőjében van s a legénysége 
igazolhatja, hogy a mit elmondott, való. Mert 
nemcsak hogy elérték a pólust, hanem még 
át is keltek rajta két foknyi messzeségig. 
A póluson nem is volt jég s oly melegen 
sütött a nap, mint nyár idején Amsterdamban. 

Cook. az amerikai szélhámos sem panasz-
kodhatik, hogy neki, legalább kezdetben, nem 

hittek volna. Ellenkezőleg!' Midőn múlt óv 
szeptember havának 4-én megérkezett Kopen-
hágába, oly ünneplés és szinte rajongó hit 
fogadta, minőre kevés példa van. A hajóállo¬ 
máson a dán trónörökös köszöntötte, a királyi 
család vendégéül kívánta, Edvárd angol király, 
Hakon norvég király, Taft, az Egyesült-Allamok 
elnöke, a világ tudós-társaságai a távíró szár¬ 
nyán küldöttek hozzá üdvözletüket s a kopen-
hágai egyetem tiszteletbeli doktorává válasz¬ 
totta meg. Régi megállapított hirü, viharpró¬ 
bált sarkvidéki kutatók áradozva szóltak sikeré¬ 
nek jelentőségéről, és hittek neki. Még a ter¬ 
mészetbúvárok angol társasága, a «British 
Association» is, mely akkor épen Winnipeg¬ 
ben, Kanadában tartotta kongresszusát, fel¬ 
tétlenül jóhiszeműnek nyilvánította jelentését 
s egyes tagjai, mint Sir Duncan Johnson és 
dr. Louis Bauer, a washingtoni Carnégie-
intézet tanára, «történelmi tett»-nek nyilvání¬ 
tották felfedezését, mely kétségtelenül «értékes 
eredményekkel* fog járni a tudomány számára. 
Xordenskjöld báró, a kopenhágai egyetem nagy¬ 
hírű tanára, ki épen akkortájt tért vissza grön¬ 
landjáró útjáról, azt mondotta, hogy Cook 
«nagy hőstettet)) vitt végbe. Suerdrup kapi¬ 
tány, Nansen egykori kísérője, ünnepélyesen 
kijelentette, hogy «Cook mérései megtámad-
hatatlanok s megdönthetetlen jelei a Cook 
által szolgáltatott adatok megbízhatóságának». 
A kopenhágai tudósítások nagy hatással írták 
le akkoriban Cook és Sverdrup első találko¬ 
zásának jelenetét. Cook kijelentette, hogy a 
Sverdrup által megjelölt útvonalon érte el az 
éjszaki sarkot és Sverdrup boldogan mondotta : 
«Valóban, a helyes utat választotta.* Mire 
Cook: «Ön volt az, ki meggyőzött engem az 
út helyességéről.» S a két utazó könnytelt 
szemmel szorította meg egymás kezét. Ugyan¬ 
akkor Amundsmi Roald, a nagy sarkvidéki 
kutató így nyilatkozott: «Ismerem dr. Cookot 
s értékes emberi tulajdonait. Olyan férfi ő, 
kinek szavában mindig meg lehet bízni. Egy 
pillanatig sem kételkedem vb;enne, hogy Cook 
elérte az éjszaki sarkot." Payer Gyula, a 
Ferencz József-föld felfedezője, megtámadta 
Pearyt, mikor az el akarta vitatni Cooktól a 
sark fölfedezésének érdemét. «Peary — mon¬ 
dotta Payer, - - amolyan Stanley-féle alak, ki, 
mint Sverdrup mondotta, az éjszaki sarkot 
mintegy bérbevette s a Smithsundot saját va¬ 
dászterületének tekinti fel az éjszaki sarkig. 
Az éjszaki sark fölfedezésének elsőbbsége ha¬ 
tározottan dr. Cookot illeti meg.» Heim Ar¬ 
nold dr., a genfi egyetem tanára, ki, mint a 
svájczi Grönland-expediczió tagja, a grönlandi 
partokon találkozott a hazatérő Cookkal, így 
irt: «Igaz, hogy társaságunk eleinte némi bi¬ 
zalmatlansággal viselkedett Cookkal szemben, 
de ez a bizalmatlanság teljesen megszűnt az 
alatt a hosszasabb idő alatt, melyet Cook 
doktorral együtt töltöttünk.» És Nordenskjöld 
így döntötte el a vitát Peary és Cook között: 
• Nézetem szerint úgy Pearyt, mint Cookot egy¬ 
formán megilleti az éjszaki sark fölfedezésé¬ 
nek dicsősége.» Csak kevesen kételkedtek Cook-
ban s ezek között is Nansen volt az egyet¬ 
len, ki már az első napon különösnek mon¬ 
dotta, hogy Cook a jégben ásta el a sark 
felfedezéséről szóló jelentését s a jégen tűzte 
ki az Egyesült-Államok csillagos lobogóját, 
holott tudnia kellett, hogy a sarkvidéki jég 
örökösen mozgásban van s ennek következte-
bon kétséges, hogy mások azt a helyet valaha 
megtalálhassák.» 

S most kitűnt, hogy — mint az eszkimók 
mondták, — a fehér ember hazudott. S kitűnt 
az is, hogy Peary csakugyan ott járt a pólus 
közelében, «hol a nap - - a z nszkimók vallo¬ 
mása szerint — ivpályát irt le a nélkül, hogy 
felkelt vagy lenyugodott volna.» Ez, ha nem 
is maga a pólus, mindenesetre a pólus közel¬ 
sége. Lehet, hogy Pearyt is elragadta heve, 
mikor azt mondotta és hitte, hogy a póluson 
van. Az amerikai sarkvidéki kutatókat el¬ 
elragadja a képzelet a sarkvidék hideg ege 
alatt. Kanéról, az éjszaksarki *utázók ez ame¬ 
rikai klasszikusáról is megállapították, hogy 
leírásaiban nem egyszer túlzásba esett s akár¬ 
hány közlése nem állja ki a tudományos bírá¬ 
latot, Hayes pedig két szélességi fokot hozzá 
költött sarkvidéki rekordjához, nyilván azért, 
hogy elhitesse a világgal, hogy leverte honfi¬ 
társának, Kanenek rekordját. 

Kané és Hayes — Peary és Cook! Csak az 
emberek mások, de a tett rugója ugyanaz. 
Cook is le akarta verni Pearyt; csakhogy ő 
sokkal többet költött a valósághoz, mint 
Hayes: nem két szélességi fokot, hanem egy 
egész ismeretlen világrészt. A sarkvidéki uta¬ 
zók mégis hittek szavának egy darab ideig -
mert hiszen igazmondó embernek ismerték! 
Egy közismert hazug gondolni sem mert volna 
arra a világcsalásra, melylyel Cook szerencsét 
próbált. 

—a— ly. 

REPÜLŐ-VERSENY 
Egy új gyermekjáték. 

Francziaországban a gyerekek új játékon 
mulatnak. A mint nagyobb csoportokba ve¬ 
rődnek, rögtön valami emelkedett helyet sze¬ 
melnek ki s onnan nagyobb papiros-szeletké¬ 
ket eregetnek el. A kié a legmesszebb száll, 
azt a szokásos éktelenül hangos üdvrivalgás¬ 
sal üdvözlik. A papirszeletkóket bizonyos sza¬ 
bály szerint, nagy gonddal a következőképpen 
hajtogatják össze. 

Egy ív írópapirból levágunk 100 millimó-
ter= 10 czentiméter hosszú és 65 millimé¬ 
ter = 6 és fél czentiméter széles szeleteket. Mint 
az első képen látható, felezzük a lapot két 
egymásra merőleges vonallal, mindkét irány¬ 
ban kapjuk A—B és C—D vonalakat. Húzzunk 
végül még egy-egy egyenest C-ből E-hez és 
D pontból'F-hez. 

Az így megjelölt lapot hajtsuk össze A—B 
és C—D mentén (Lásd 2. képet.) Ezután ke¬ 
rítsünk valahonnan öt milliméter 'széles ke¬ 
mény papiros szeletet, fektessük ezt A pont¬ 
nál a lapra és ezt hengereljük fel félig, A-ig. 
(3-ik kép mutatja a félig felhengerelt papír¬ 
lapot.) Most azután a 4-ik kép útbaigazítása 
szerint össze, majd az A'—F és A'—E vona¬ 
lak mentén a két szárnyat kifelé hajlítjuk, 
így, mint az 5-ik kép mutatja, á mi csókáink¬ 
hoz hasonló kis szerkezetet .kapunk, a mely 
azonban amannál sokkal szebben, kecsesebben 
s a mi a fő, biztosabban lebeg. Ez ugyanis 
nem ^ egyéb, mint egy kis aeroplan, a mely 
széltől ment helyen elengedve, egyenes irány¬ 
ban fönn száll. De csak akkor, ha a méretek 
pontosak és a hajtogatás gonddal történt, a 
kijelölt vonalak mentén. Egyensúlyi helyzetét 
a legkisebb eltérés is megbolygatja s épen 
ezért készítése némi gyakorlati ügyességet kí¬ 
ván. Ha az előírásnak megfelel, úgy bármi¬ 
lyen helyzetben is engedjqk el, mindig a he¬ 
lyes (az 5. képen látható) állásába helyezkedik. 

Megjegyzendő, hogy a nehezebb fajtájú pa¬ 
pirosból, csak nagyobb, a könnyebb fajtájúból 
csak kisebb méretű aeroplánt (vagy nevezzük 
el szabad sárkánynak) készíthetünk. A papiros 
súlyától és merevségétől függő méreteket kísér¬ 
letezés útján állapíthatjuk meg. 

A két-három emeletnyi magasságról elbo¬ 
csátott szabad sárkány nagy körökben lebegve 
száll odébb. A körök első részén mindig emel¬ 
kednek, a második részen lefelé siklanak. Ha 
túlmagasról eresztjük el, akkor mozgása sza¬ 
bálytalanná válik. Átlag 30—40 méternyire 
repülnek. 

A verseny czéljaira készített szabad sárká¬ 
nyokat különböző szinüekre festhetjük, hogy 
ki-ki a magáét könnyen felismerhesse. Több 
résztvevő esetén pompás látványt nyújt, a mint 
egymást keresztezve három perczig folyton 
a levegőben lebegnek s köreikkel egymást ke¬ 
resztezik. 

A verseny feltétele az, hogy egy vonalról 
adott jelszóra egyszerre eresztjük el aeroplán-
jainkat. Csakis így lehet az elért legnagyobb 
távolságot igazságosan meghatároznunk. A szél 
erőssége ugyanis nem mindig egyforma. Úgy¬ 
szólván pillanatról-pülanatra változik. A ki 
tehát később bocsátotta el, annak sárkánya 
más viszonyok között, természetesen más ered¬ 
ményeket ér el. 

A KELETI KEBESKEDELMI AKADÉMIA. 
Húsz évvel ezelőtt alapította Baross Gábor 

jövőbe néző szemmel a keleti kereskedelmi tan¬ 
folyamot. Szerény kis próbálkozás volt abban 
az irányban: nem volna-e lehetséges hazánk 
kedvező földrajzi helyzetét a Keleten való 'köz¬ 
gazdasági terjeszkedésre jobban kihasználni? 
Nyolcz tanárral és ugyanannyi rendes hall¬ 
gatóval indult meg az első tanfolyam a ke¬ 
reskedelmi akadémia védőszárnyai alatt. De 
csakhamar kinőtt eredeti szoros keretéből. 
Terjeszkedett; az érdekelt közgazdasági körök, 
kormány és társadalom fokozott figyelmükre 
méltatták; kitűzött czélja felé nagy lépésekkel 
kezdett közeledni, s így csakhamar önállóságra 

vergődött és egyszerű tanfolyamból keleti ke¬ 
reskedelmi akadémiává bővült. Ebben a mi¬ 
nőségében - - immár 15 éve dr. Kunos Ig-
nácz ismert orientalistánk vezetése mellett -
a Keletre törekvő, vagy a Kelettel való össze¬ 
köttetéseket hasznosító vállalkozások számára 
alkalmas erők képzése körül nyomós szolgá¬ 
latokat teljesít. Jó híre a külföldön is meg¬ 
növelte barátainak számát. Évről-évre egy 
sereg ifjú megy innen ki a világ minden ré¬ 
szébe, hogy a magyar ipari és kereskedelmi 
érdekek szálait szövögetni segítsen. Az inté¬ 
zetnek ma már 70-en felül vannak növen¬ 
dékei, kik két évfolyamban 22 tanártól tanul¬ 
ják a kereskedelmi tárgyakat és a Keletre 
vonatkozó ismereteket. Új és végleges helyi¬ 
sége a régi műegyetem melléképületében, az 
Eszterházy-utcza 1/b. sz. a. van az első és 
második emeleten, hol immár hat tanterem, 
igazgatói és tanári szobák, ifjúsági olvasó¬ 
terem, két könyvtári helyiség, nagy tanács¬ 
terem, vetítő terem és három múzeumi helyi¬ 
ség áll rendelkezésére. Az utóbbiak érdekes 
anyagát Kunos igazgató s az intézetnek éven-
kint megújuló keleti kirándulásain résztvett 
tanárok és hallgatók buzgó munkája gyűjtötte 
össze. Említésre méltó, hogy a Keletről hoz¬ 
zánk sereglett és különféle téren kiképzést 
kereső ifjak részére az intézet Kunos igazgató 
vezetésével ingyenes tanfolyamot tart fenn a 
magyar nyelv és viszonyok ismertetésére. Eb¬ 
ben most 15 ifjú vesz részt. A keleti keres¬ 
kedelmi akadémia fővezetését egy felügyelő 
bizottság intézi, melynek élén jelenleg Nagy 
Ferencz volt államtitkár, országgyűlési kép¬ 
viselő áll. Új otthonának felavatását és mú¬ 
zeumának megnyitását az intézet november 
20-ikán délelőtt ünnepli a kormány és az ér¬ 
deklődő körök részvételével. 

(V.) 

A KELETI KERESKEDELMI AKADÉMIA MÚZEUMÁBÓL. 

A KELETI KEEESKEDELMI AKADÉMIA ÉPÜLETE 
AZ ESTERHÁZf-UTCZÁBAN. 

AZ ERDÉLYI MAGYAR GAZDASÁGI ISKOLA. 
Milliókról szóló végrendeletek hire dobog¬ 

tatta meg nemrégiben a magyar társadalom 
szivét. Két nagy emberbarát élete fáradságos 
munkásságának gyümölcsét, — sok milüót, -
a magyar társadalomnak, a társadalom kul¬ 
turális és humánus intézményeinek fejleszté¬ 
sére, új intézmények létesítésére hagyomá¬ 
nyozta. És a mikor a társadalom nyelve és 
szive: a sajtó a dús hagyományt a végren¬ 
delkezők érdemeinek nem hangos, de leiekből 
fakadó hódolattal megköszönte, ugyanakkor az 
örömmámorba belezendült egy kesergő akkord 
arról, hogy a míg nagylelkű adományok gya¬ 
rapítják felekezetek, kulturális, társadalmi és 
szocziális, sőt nemzetiségi intézmények va¬ 
gyonát is, - - senki sem gondol kifejezetten 
nemzeti alapítványok létesítésére. 

A véletlen csodálatos játéka, hogy a mikor 
eme gazdag alapítványok nyilvánosságra ke¬ 
rülnek, s a nemzeti ügy anyagi támogatásá¬ 
nak hiányáról panasz hangzik el: messze Er¬ 
délyben az erdélyi elhagyatott magyarság egy 
kis töredéke reménykedő sziwel ünnepet ül 
az «utolsó nemzeti alapítvány* hagyományo-
zójának sírja felett. 

Senki sem vesz tudomást erről az ünnep¬ 
ről. Nem is csoda, hiszen Erdély nagyon 
messze esik az ország «szivétől». Pedig annak 
a férfiúnak emlékezete, a kinek síremlékét 
szeptember 25-ikén a természet egyik gyö¬ 
nyörű alkotásának, a tordai hasadéknak al¬ 
jában leleplezték, megérdemli, hogy az egész 
ország hódoljon előtte. Az az intézmény pe¬ 
dig, a mit ez az ország előtt ismeretlen nevű 
hagyományozó nemzete számára létesíteni 
rendelt, jelentőségében megszámlálhatatlan 
milliókkal ér fel. 

A tordai kisebb magyar gazdasági iskolá¬ 
ról és annak minden gondolatában magyar 
alapítójáról, Szabó Józsefről van szó. Boldog 
Isten ! milyen kicsi dolognak látszik ez és 
mégis milyen nagy horderejű nemzeti ügy. 
Hiszen gazdasági Akadémia, földműves iskola 
bőven van ebben az országban, s van Erdély¬ 
ben is. Ámde a Szabó József-féle iskola ma¬ 
gyar nemzeti czélt szolgáló iskola, az erdélyi 
magyar paraszt, a székely gazda számára van 
létesítve, hogy kiragadja őket eddigi konzer¬ 
vatív gazdálkodási rendszeréből, s versenyre 
serkentse a magas színvonalú szász gazdák¬ 
kal és itt szerzett tudásukkal fölényt bizto¬ 
sítson a földszerző oláhság felett. 

Szabó József egy tordai fazekasmesternek 
volt a fia, s ő maga szűrszabó volt. Magába zár¬ 
kózott, visszavonultan élő, igénytelen ember volt. 
Rajongó szeretettel csüngött az erdélyi magyar 
földön, s a föld iránti szeretete a gazdálko¬ 
dáshoz vezette. Mikor nyolczvanegy esztendős 
korában, 1898 tavaszán meghalt, százhúszon-
kétezernyolczvanhat korona és 46 fillér va¬ 
gyonát «a hazai magyar gazdák gazdászati 
téren való fejlődése, s ily módon a gazdászat-
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nak ezen közbeni emelésére hatással, befolyás¬ 
sal akarván lenni, Tordán felállítandó egy 
kisebb gazdasági magyar iskola részére* ha¬ 
gyományozta. «Mikor magányában némán el¬ 
töprengett, - mondja az alapító levél, — 
azon gondolkozott: hazájáért miképen tehetne 
legtöbbet? Hazája volt egyetlen szerelme! És 
itt a föld népére, a gazda életére függeszté 
messzelátó szemét.» 

A földmívelésügyi kormány belátta a vég¬ 
rendeletben megjelölt czélnak nemzeti szem¬ 
pontból való nagy fontosságát, s-az iskola lé¬ 
tesítésének előkészítését a székelyföldi kiren¬ 
deltség ancziójának keretébe utalta. A székely 
kirendeltség kiváló vezetőjének, dr. Koós 
Mihály miniszteri titkárnak lelkes fáradozása 
következtében az iskola 1906. november 
hó 5-én, gróf Bethlen Bálint akkori főispán¬ 
nak segítségével megnyílt, tanterve, beosz¬ 
tása az alapító intenczióinak megfelelően el¬ 
készült. A kétéves tanfolyam 24 bennlakó, 
ingyenes növendék számára van rendszeresítve. 

Az iskola feladata elsősorban az, hogy az 
erdélyi magyar kisgazdák fiait megtanítsa a 
szorosan vett gazdálkodáson kívül mindarra, 
a mire az ezer veszélylyel és bajjal küzködő 
erdélyi gazdának szüksége van a gazdasági 
életben és leikébe öntse azt a hivatást, hogy 
neki, ha falujába visszakerült, meg kell taní¬ 
tania gazdatársait az eddig nélkülözött ok¬ 
szerű gazdálkodásra. Ezenkívül az erdélyi 
közép- és nagybirtokosok számára xudvarbirá-
kat» nevel, a kik helyüket meg tudják állani 
a mezőgazdasági élet minden terén. Az iskola 
tananyaga nem a sablonos mezőgazdasági is¬ 
kolák mintája szerint van beosztva, a tárgya¬ 
kat nem felváltva, óránként, hanem egyfoly¬ 
tában és összefüggően tanítják, hogy azokat a 
növendékek szerves összefüggésükben megis¬ 
merjék. A tisztán mezőgazdasági szaktárgya¬ 
kon kívül erős szocziális érzékű, nemzeti ér¬ 
zéstől áthatott törvényszéki birák, kórházi or¬ 
vosok, takarékpénztári tisztviselők jogi, egész¬ 
ségügyi és biztosításügyi oktatásban is része¬ 
sítik a növendékeket, a nélkül, hogy az elért 
fényes eredményeken kívül más ellenszolgál¬ 
tatást kívánnának. Nagy súlyt helyez az iskola 
a növendékekben a valódi szocziális érzék 
fejlesztésére, hogy elejét vegye a parasztszocziá-
lizmustól szűz talajú Erdélyben a durvasággal 
és robottal az Alföldön felidézett veszedelmes 
mezőgazdasági munkásmozgalmaknak. 

Nem kell hangsúlyozni, hogy az elhagya¬ 
tott, minden oldalról sanyargatott erdélyi 
magyar kisgazdák bizonyos fokú tartózkodással 
fogadták fiaiknak ebbe az iskolába való invi¬ 
tálását Évtizedeken keresztül senki sem törő¬ 
dött az ő érdekeikkel, - - gyanús volt hát 
nekik a hirtelen támadt jóindulat. A székely¬ 
földi kirendeltség, melynek hasznos gazda¬ 
sági akczióját ez az intézet mintegy kiegé¬ 
szíti, megtalálta a helyes módot a káros 
konzervativizmus leküzdésére, s a most meg¬ 
nyílt tanévben az erdélyi kisgazdák fiai há¬ 
romszor nagyobb számmal jelentkeztek fel¬ 
vételre, mint a mennyi növendéket az inté¬ 
zet befogadhat. A gazdák pedig tömegesen 
keresik fel hétről-hétre az intézetet, hogy 
hiányos gazdasági ismereteiket kiegészítsék. 

Szabó József alapítványa nyomán tehát ál¬ 
dás, siker fakad. És bár egy porszemnek lát¬ 
szik ez az intézmény azokkal a nagy, végzetes 
veszedelmekkel szemben, melyek az erdélyi 
magyarságot szorongatják, de csirája is egy 
jobb jövendőnek, melyben tespedt, tanulatlan 
nemzedék helyét nemzeti öntudattól áthatott, 
felvilágosodott generáczió váltja fel. Az a mesz-
szelátó, igénytelen szűrszabó, a kinek halott 
porait az ó-tordai köztemetőből az ő nagy lelke 
által létesített intézet új főépülete előtt elföl¬ 
delték, s fölébe a fáradságos munka szimboli-
zálására emléket emeltek, — egyszerű leikével 
talán fel sem tudta fogni, hogy az erdélyi ma¬ 
gyarság jövendőjének egyik megingathatatlan 
alapkövét helyezte el végakaratával. 

Lajos Dénes. • 

AZ ARGENTÍNAI VILÁGKIÁLLÍTÁS. 
Függetlenségének százéves évfordulóját ün¬ 

nepli ebben az esztendőben az ezüstös ország • 
Argentína. A centenárium ünnepi fényét fővá¬ 
rosában, Buenos-Aires-ben rendezett hatalmas 

Nemes Antal pápai prelátns, budavári plébános, a ki 
most ünnepelte 25 éves papi jubileumát. 

világkiállítással emeli Dél-Amerika leggazda¬ 
gabb köztársasága és ezzel is fel akarja hívni 
magára a külföld érdeklődését. A centenárium 
és maga a világkiállítás valóságos nemzeti 
esemény egész Dél-Amerikában. Külsőleg ugyan 
nem a legszerencsésebb képet mutatja ez a 
világkiállítás, mert méretei túlságosan grandió¬ 
zusak lévén, az összbenyomás nem épen a 
legtetszetősebb a szemnek és mert a pavillo-
nok külsejére nem fordítottak valami nagy 
gondot. A kiállítás belső tartalma azonban 
mindenképen pótolja ezt a külső szerénységet. 
A földkerekségnek jóformán valamennyi nem¬ 
zete részt kért magának a kiállításon és úgy 
művészi, de főként ipari termékeinek szine-
javával képviselte magát Buenos-Aires pavil-
lonjaiban. Ausztria szereplése a legmosolyogni 
valóbb az egész nemzetközi versenyben. Ki¬ 
állítása az olasz, angol, franczia kiállításokhoz 
mérten már nem is szegényes, de egyenesen — 
koldus. Hogy azonban igénytelenségét némileg 
ellensúlyozza, kivezényeltette a császári és királyi 
gyalogezredek egyik zenekarát és most a kato¬ 
nai bandával, a mely a pavillonjában fog ját¬ 
szani, igyekszik — közönséget vonzani. 

A mi magát a kiállítást illeti, túlságosan 
tagolt és pavillonjai szétszórtak. Ezért aztán 
egységes képet nem is lehet kapni róla. Az 
ipari kiállítás például több mint négy kiló¬ 
méternyire van a közlekedésügyi pavillonoktól 
és az út egyiktől a másikig, villámoson is jó 
félórába kerül. Viszont a mezőgazdasági kiál¬ 
lítás egyenesen a város másik végében van, a 
nemzetiségiekkel együtt, a míg az argentínai 
provincziák pavillonjai (így például a Tucuman, 
a Corrientes és a Buenos-Aires provincziák) 
együtt vannak a különböző délamerikai köz¬ 
társaságok (Peru, Chile, Uruguay, Paraguai, Bra-
zilia, stb.) pavillonjaival. 

A buenos-airesi világkiállítás képeit s a róla 
szóló adatokat egy ott élő fiatal magyar 
szobrászművész, Kilényi Gyula úr bocsájtotta 
rendelkezésünkre. 

ÉGI ÉS FÖLDI SZERELEM. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta Neera. - Olaszból fordította Ballá Ignácz. 

XL 
Szerelem. 

Ippolito maga sem értette meg, hogy mint 
leplezhette le ilyen nyíltan érzelmeit Remó-
nak, a mikor saját magának sem merte azokat 
megvallani. De hát ez a vallomás abból a ki¬ 
számíthatatlan, akaratlan impulzusból eredt, a 
melyet nem lehet analizálni. Ám ez a vallo¬ 
más, a melyet Eemónak tett, saját magát is 
tisztába hozta helyzetével. A kötés lehullott 
szeméről és most végre tisztán látott a maga 
szivébe. 

Álmodozása — a melyben érzései egy isme¬ 
retlen nőnek szóltak, a kit talán sohasem fog 
l a t n i eleinte az álmodozások birodalmában 
csapóngott, a minek oka a távolság, de meg az 
ő tehetetlensége is volt, mert hiszen természete 
inkább szemlélővé, mint a tettek emberévé 
tette. Az az édes illat, a mely makulátlanul 
szállt feléje egy-egy levélborítékból, két lélek¬ 
nek ez a fantasztikus titka, a mely ment volt 
minden testiességtől, — mindez új és rokon¬ 
szenves volt előtte. Csapongó, még fátyolosán 
látó művészfantáziája az árnyókban napfényes 
ösvényt kutatott. 

A mikor először jött elébe ez az isteni terem¬ 
tés, a kit a nőiesség bájának minden varázsa 
körülövezett, már az első pillantásnál, a me¬ 
lyet egymással váltottak, a nagy szenvedély 
minden tüzével egyszerre kitört. Őbenne látta 
a nő ideálját, egyikét azoknak a hatalmas ki¬ 
rálynőknek, a kik egy pillantással a legyőze-
tést diadallá tudják átváltoztatni, egyikét azok¬ 
nak az irigyelt, ifjú szent nőknek, a kik fel 
tudják az embert lelkesíteni, egyikét azoknak 
a tündéreknek, a kik a gyermekmesék világá¬ 
ból rámosolyogtak. Mennyit álmodozott ő arról, 
hogy vajba megismerne egy ilyen nőt és soha¬ 
sem találta még meg! És most szerette volna 
összecsókolni ruhájának szegélyét és magához 
szorítani akár minden kis ruhadarabot is, a mi 
az övé, magába szívni illatát és örömében 
sírni, sírni, sírni . . . Néha reggelenként ért¬ 
hetetlen, megokolatlan jókedv lett úrrá a lel¬ 
kén, mintha nem remélt szerencse érte volna, 
minden szépnek tűnt fel előtte és szeretett 
volna valami titkos, magányos zugban elrej¬ 
tőzni és gondolataiban egyedül ő vele foglal¬ 
kozni, hogy elgondolja szemének színét, ajká¬ 
nak ívelését, kecses járását. Mit akart? Mit 
remélt? Sohasem töprengett még ezen, de sze¬ 
retett volna örökké vele lenni. 

Még soha életében nem találkozott ilyen va¬ 
kító szépségű nővel, mint Lilia. Nemcsak egye¬ 
dül szépségében rejlett varázsa, hanem a bá¬ 
josságnak, grácziának és a szellemnek egyesü¬ 
lésében, a mely minden mozdulatát, minden 
szavát kisérte és a miben hódításainak titka 
rejlett. 

Ippolitót szerelmében — a mely a makulát¬ 
lan ifjúság elefántcsont tornyába volt zárva -
a hit védőbástyája is övezte és mellette a házias 
nevelés, a patriarkális tradicziók, a melyek 
érzéseiben mind segítségére voltak a lelki 
egyensúly fentartására. Csak látni őt, hangját 
hallani, gondolatait követni, mosolyát röptében 
elfogni, szemében az ő arczát megőrizni, any-
nyira, hogy a mikor szemét lehunyta, úgy 
érezte, hogy őt öleli szivéhez: soká, nagyon 
soká ez volt minden öröme és boldogsága. 

Komolyan készült a vizsgáira és ez a körül¬ 
mény nem engedte meg, hogy napközben is 
felkeresse. Csak a tanulás órái után, az este 
hat órai vonattal indult el Bergamóból, előzőleg 
sebtiben megvacsorálva, hogy nemsokára ott 
üljön a Via Palestro csendes kis palotájában. 
Esti nyolcz óra előtt sohasem érkezett Milá¬ 
nóba ; így hát be kellett érni a boldogság egyet¬ 
len órájával, ha nem akart lekésni az utolsó 
vonatról, mely kilencz óra huszonöt perczkor 
indult Bergamo felé. De ez az egyetlen óra, a 
mit így kellett kiharczolnia és a mely egyre 
gyorsabban szállt el, már nem elégítette ki 
többé. Az első napok néma csodálatához, a 
mely szivét olyan mondhatatlan boldogsággal 
töltötte el, lassanként a nyugtalanság érzése 
társult, a pillanatok múlásának kétségbeesett 
számontartása, az önmagával való elégedetlen¬ 
ség, a mely néha már a néma dühig is fokozó¬ 
dott, a mi által az édes órák boldogságát egyre 
más és más, titkos áramlások keresztezték és 
zavarták meg. 

Az első komoly szimptoma az volt, a mit 
kezdetben alig vett észre magában, de a mi 
egyre jobban és jobban megerősödött lelkében : 
az egyre növekvő türelmetlenség és gyűlölet 
Lilia imádóival és barátaival szemben. Egyszer 
meg is irta neki, hogy gyűlöli a házát, a tár¬ 
saságát, azokat a kimért perczeket, a találko¬ 
zás tűnő örömeit, a távozást, az akadályokat, 
az egész világot, szóval mindent, mindent, a 
mi közéjük állott. De a levél túlságosan szen¬ 
vedélyes volt és széttépte. De másnap már 
újból ott ült Lilia mellett, némán, ingerülten, 
szinte érthetetlenül félszegen, mint egy paraszt, 
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vagy még inkább, mint egy kétségbeesett sze¬ 
relmes. 

Lilia megértette ugyan az ő lelkiállapotát, 
de azért ez mégis boszantotta is egy kissé. 
Közben a júliusi forró napok is beköszöntői¬ 
tek, de azért Lilia még nem gondolt arra, hogy 
nyaralni menjen. A barátai csodálkoztak. Jú¬ 
liusban még Milanóban lenni ? Ilyen furcsasá¬ 
got még sohasem tapasztaltak. 

- Látja, — mondta egy este az újságíró, — 
ma fogadni mertem volna, hogy ebben a több 
mint harmincznégy fokos melegben már nem 
fogom többé itt találni. 

- És hová kellett volna mennem ? 
- Mit tudom én? Talán épen Bergamóba. 

Lilia az ajkába harapott. A helyzet egyre 
elviselhetetlenebb kezdett lenni. De azért, hogy 
barátainak rosznyelvüségét megboszúlja, azon¬ 
nal megkettőzte szeretetreméltóságát Ippolitó-
val szemben. 

Szegény fiatalember, szinte érezte, hogy Lilia 
tekintete mint rabolja meg teljesen eszétől. 
A közeledő vizsgák és á szerelem eme kettős 
izgalmában folyt le most élete, örökös lelki 
vívódásban. 

Ebben az izgatott lelkiállapotban látott hozzá 
a vizsgái feladat komponálásához. Az Énekek 
éneke ihlette erre, a belőle kiáradó poétikus és 
mély hangulatokkal : 

((Mondd meg nékem te, a kit az én lelkem 
szeret, hol legelteted és hol nyugtatod a te 
juhaidat délben? 

Én Sáronnak rózsája vagyok és gyöngy¬ 
virág. Mint a liliom a tövisek között: olyan 
az én Mátkám a leányok között. 

Kicsoda amaz, ki feljő a pusztából, mint 
a mirhának, temjénnek és a Patikáriusnak 
minden jóillatú porának füstinek oszlopa? 

Mindenestől szép vagy én Mátkám, és 
semmi szeplő nincsen tebenned. 

Olyan vagy, mint a bérekesztett kert, én 
Hugóm, én Jegyesem! mint a bófoglaltatott 
forrás, és pecsételtetett kútfő. 

Serkenj fel északiszél és jöjj el déliszél, 
fújj az én kertemre, hogy folyjanak annak 
drága illatú szerszámai, jöjjön el az én Sze¬ 
relmesem az ő kertébe, és egye annak gyö¬ 
nyörűséges gyümölcsét! 

Tégy engemet, mintegy pecsétet a te szi¬ 
vedre, mintegy bélyeget a te karodra; mert 
erős a szeretet, mint a halál. 

0 te, ki lakozol a kertekben! Jöjj hozzám 
, én Szerelmesem.* 

Olykor a szerzeményéről is beszélt Lillával. 
- Mikor lesz hát az a vizsga? — kérdezte 

Lilia. 
- Augusztusban kellene, hogy meglegyen, 

de hygiénikus okokból már július végén meg¬ 
tartják. 

És aztán? Az aztán-ra egyikük sem gon¬ 
dolt. Mindkettőjükre ráborult már a csoda¬ 
fátyol, a mely a szerelmesek elől eltakarja a 
mindennapiasságot. Lilia épen csak hogy szá¬ 
mot vetett azzal a veszedelemmel, hogy ne¬ 
vetségessé ne váljék. Magán érezte a kíván¬ 
csiak fürkésző tekintetét, a kik valamennyien 
kémkedtek utánuk, irigységből, féltékenységből 
és a kik pletykákat fűztek volna hozzájuk az 
első adandó alkalommal; ugyanakkor, a midőn 
Ippolito fiatalos tüze valóban szerelmes má¬ 
morba sodorta. 

Egy vasárnap, napközben, váratlanul jelent 
meg nála. Liliát, a ki a zongoránál ült, egye¬ 
dül találta; senki sem jelentette be érkezését 
és megállt a küszöbön, hogy a zongorajátékát 
hallgassa, a melynek művészi tökéletessége 
valósággal meglepte. A billentyűket olyan biz¬ 
tonsággal kezelte, mely egy gyakorlott művész¬ 
nek is dicséretére válhatott volna. Meg is mon¬ 
dotta neki és Lilia a tanítvány szerénységével 
elpirult a bóknál, miközben felállott ültéből. 
Világoskék, finom, könnyű musszelin-ruha volt 
rajta és övében jázmin-csokor. Ippolito egy 
angyalt vélt maga előtt látni. 

Leültek egymás mellé a kis pamlagra, a me¬ 
lyen máskor Lilia csak egyedül szokott ülni és 
már ez is mennyei boldogságnak tűnt fel Ippo¬ 
lito előtt. Hogy történhetett, hogy hirtelen bá¬ 
torságot vett magának és megragadva Lilia 
kezét, elborította csókjaival ? És mégis megtör¬ 
tént és ezeknek az első, szerény, félénk, szinte 
tovaröppenő csókoknak emléke még soká, na¬ 
gyon soká elkísérte, véghetetlen boldogságot 
jelentve, a mámoros álmokba. 

Tanulók lakása. — Szabó Ferencznek, az iskola alapítójának emléke; Abt Sándor szobrász műve. — 
Az iskola-épület. — Tanári lakás. 

A TORDAI GAZDASÁGI ISKOLA. 

Végre egyedül voltak és ha ez nem is jelen¬ 
tett mámoros jeleneteket, de mégis földöntúli 
boldogságot hozott magával. Közel lehetett 
hozzá és az övé, egyedül csak az övé volt, a 
szeme csak ő felé volt szegezve figyelmesen, 
tágra nyitva, mint virágnak kinyílott kelyhe. 
Minden mozdulatánál suhogni kezdett a selyem 
alsóruha és a gyönyörű test intim titkairól 
beszélt az az ismeretlen illat, a mely most 
Ippolito felé szállott, mint egy exotikus virág 
ismeretlen illata. Keskeny, gyöngéd, finom ke¬ 
zét ájtatosan csókolta össze és oly gyermeki 
bájossággal, hogy Lilia nem tudta mosolyát 
tartóztatni. Balkezének gyürűsújján gyönyörű 
hosszúkás türkiz-gyürűt hordott, a melynek 
kövét apró brilliánsok övezték. Ippolito egy 
pillanatra ránézett a gyűrűre, de Lilia azonnal 
levonta az újjáról és egy mellette álló antik 
csészébe ejtette, miközben pajkosán mosoly¬ 
gott: 

- Még megsebezhetne és én ezt nem 
akarom! 

Karjának hirtelen mozdulatánál övéből ki¬ 
hullott a jázmin-csokor és az ölébe esett. 
Ippolito remegő kézzel emelte föl. 

Liliának, a ház úrnőjének kellett Ippolitót 
az idő múlására figyelmeztetni és ő még egy¬ 
szer utoljára lehajolt, hogy egyenként csókolja 
össze ujjait. Aztán örömtől sugárzóan, mélyen 
szemébe nézett, mintha ezt a mosolygó női 
arczot teljes ragyogásában akarná örökre meg¬ 
őrizni lelkében. 

Nem tudta, hogy mint jutott le a lépcsőn, 
hogy mint került az utczára. Még sohasem 
érezte magát ilyen végtelenül boldognak. Vad, 
őrült, fékezetlen boldogság volt. Szerette volna 
keblére ölelni az egész világot, mindenkit bol¬ 
doggá, megelégedetté tenni, mint a minő ő volt 
most; ujongó kiáltásokba törni és a boldogság 
himnuszát elénekelni! Ez tehát a szerelem, a 
szerelem ! 

A múlt, a jövő, a lét, a társadalom, az egész 
világ: — milyen értéket jelent ez az ő szá¬ 
mára? Mindez: semmi! Csak ő, Lilia van a 
világon egyedül. Lehunyta a szempilláit és úgy 
érezte, hogy mellette áll és érezte parfümjének 
meghatározhatatlan illatát, a mely mint édes, 
lágy felhő lebegett feléje és látta őt félelmetes 
szépségében, karcsúan, hajlékonyán, mint egy 
hosszúszárú virág, a melyre két csillag eresz¬ 
kedett alá . . . 

Ezen az éjen lázasan, kimerültén, hiába pró¬ 

bált elaludni. Az alvás azt jelentette volna, 
hogy a boldogság óráitól rabolja meg magát. 
Sokkal boldogságosabb volt az emlékek mámo¬ 
rának átengednie a lelkét, képeket szőni az 
emlékekből és a jövőből, semmint az alvás 
álmainak tengerébe belésülyedni. A mikor már 
a hajnal sugarai törtek be szobájába, meg¬ 
döbbenve kérdezte saját magától, hogy nem 
esett-e halluczinácziónak áldozatául? Álmo¬ 
dott? Megőrült? Miért dobog olyan hevesen a 
szive? Miért érzi úgy, mintha a vér forrna az 
ereiben? Hát igaz volna, igazán igaz volna, 
hogy Lilia szereti őt? 

Másnap váratlanul levelet kapott Liliától. 
Pár szó volt az egész. Tudatta hirtelen eluta¬ 
zásáról, a nélkül, hogy megírta volna, hová 
utazott. De kárpótlásul egy darabkát küldött 
neki abból a halványkék szalagból, a melyet 
legutóbb övnek használt és a mely még most 
is jázmintól volt illatos. 

Ippolito szinte tőrszúrást érzett szivében erre 
a hirre. Hát ki volt ő ennek a nőnek a szemé¬ 
ben ? Miféle kötelék fűzi össze őket ? Micsoda 
igézet? Miféle remény? . . . Minden örömének 
egyszerre vége volt. Hát még sem volt egyéb, 
mint káprázat? . . . És mégis, mégis szerette 
ezt a nőt, szerette az őrülésig, halálosan és ez 
a szerelem kétségbeejtően még növekedett nap¬ 
nap után, óráról-órára, perczről-perczre. Érezte, 
hogy többé nem tudna távol élni tőle és egy¬ 
úttal azt is érezte, hogy többé már nem érné 
be azzal, hogy bármiféle barátjának társaságá¬ 
ban legyen vele együtt. Csak egyedül, egye¬ 
dül . . . Vad vágy fogta el, hogy átölelje, a szi¬ 
vére ölelje, mintha így jobban magához tudná 
lánezolni, hogy soha többé ne bocsássa el és 
soha többé ne válhasson el tőle. 

Néhány nap múlva Milanóban volt ujbóL De 
Lilia már nem volt ott. A portás semmit sem 
tudott. 

Ippolito körüljárta a házat, hosszan elnézte 
a lezárt ablakokat és az erkélyt, a melyen olyan 
boldog pillanatokat élt át, a fákat a kis erdő¬ 
ben, izzó éjszakáinak néma tanúit és úgy érezte, 
a torka elszorul, az elhagyatottság és az egye¬ 
düllét félelme fojtogatja, mint gyereket, a ki 
eltévedt egy idegen nagyvárosban. Súlyos és 
keserű könnycseppek nedvesítették be szem-
pilláit. 

Ó, ha tehát a szerelem mint kegyetlen isten¬ 
ség jelent meg most előtte, nyilai tövig eleven 
húsba hatoltak és kínozták, gyötörték. Hiába 
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feszítette meg minden erejét, hogy a munkával 
űzze el magától a fájdalmakat. Olvasott, irt, 
gondolkozott; de mindez csak olyan volt, 
mintha olvasna, irna, gondolkodna : tulajdon¬ 
képen minden gondolatának mélyén ott volt 
ő, Lilia. Egyetlenegy kép jelent meg mindun¬ 
talan előtte : ő ! Egyetlenegy ihletet ismert: 
őt! Mindig csak ő volt előtte, ő ösztökélte, 
ő részegítette meg, ő tette mámorossá, ő nó¬ 
gatta, hogy mint őrült, megszólaljon az éj¬ 
szakában és idézze : «Lilia, Lilia ! Tiéd vagyok ! 
Nincs mától fogva senki a világon, a kitől félek, 
nincs senki, a kitől megrettenek, senki, a kire 
gondolok, senki, a ki után vágyódom, senki, 
a kivel együtt érzek, senki, a kiben hiszek. 
Csak te, te, te !» 

A vizsga előestéjén nagy adag chloralt vett 
be, hogy néhány órát nyugodtan pihenhessen. 

XII. 
A vizsga. 

A Conservatorio nagytermét zsúfolva meg¬ 
töltötte a közönség, a mely az évzáró vizsgára 
egybegyűlt és a tanulók ott ültek helyükön és 
várták, hogy mikor kerül rájuk a sor. Ippolito 
minden gondolatát az ő zeneszámára igyeke¬ 
zett összpontosítani. 0, a közepes tanuló, nem 
vállalkozott-e túlságosan merész feladatra, a 
mikor az Énekek ériekét választotta témának ? 
A tanulótársai legalább ezen a véleményen vol¬ 
tak. 0 maga — nem ! Nyugodtnak, bátornak, 
komolynak érezte magát. 

Eemo, a ki az ünnepi alkalomra szintén 
megjelent Bergamóban, így szólt hozzá: 

- Abban a pillanatban, a mikor teljes erőd¬ 
del, teljes tudásoddal és teljes ambiczióddal 
feküdnél neki a feladatodnak, nem kell semmi¬ 
től fsem félned. Az Úr melléd fog állani! 

0 maga, a derék Eemo, nyugodtan és derű¬ 
sen foglalta el helyét az erkély kiszögellésén, 
a hol már több tanuló szülei is ültek és sze¬ 
rényen a legutolsó sorban telepedett le, egy 
mosolygó matróna mellé, a kitől bocsánatot 
kért, hogy megzavarja. 

A vizsgát egy szonáta nyitotta meg, a melyet 
két kisasszony játszott el, négykezesen. 

- Bravissimo! — kiáltott fel Eemo, a mi¬ 
kor befejezték. 

És a tanítványok valamennyi előadásánál, 
lett légyen az hegedű, ének, vagy hárfa, ő mo¬ 
solygó arczczal, jóságos szemmel, erős taps 
kíséretében mindannyiszor megismételte ezt 
a «brayÍ88Ímo»-t. 

- Önnek itt van a fia a tanítványok közt ? — 
kérdezte a matróna. 

Eemo elpirult és úgy felelt: 
- Fiam nincs, én nőtlen vagyok. De van 

egy unokaöcsém, egy édes, jó fiú, az itt tanult, 
hogy orgonista legyen. Az ő szerzeménye az, 
a melyet a műsor utolsó számául tűztek ki. 

• így hát az Ippolito Brembo ? 
- Igenis, ő. 
- A tűzvész hőse? kérdezte a matróna.— 

Ó, hiszen ő már hires ember. Ez máris jó ajánló¬ 
levél. 

Brembo arcza ragyogott a büszkeségtől, de 
büszkeségét és boldogságát szerette volna pa¬ 
lástolni, már csak azért is, hogy az idős hölgy¬ 
nek ne okozzon fájdalmat vele, mert hiszen 
annak unokája is itt volt a tanítványok között 
és az meg nem volt hős. A mint a műsor 
számai egyre fogytak és mindjobban közeled¬ 
tek Ippolito szerzeményéhez, Eemo boldog lelki 
örömét valami különös nyugtalanság kezdte 
megzavarni. Végre befejeződött az utolsóelőtti 
zeneszám és Ippolito sápadtan, ragyogó szem¬ 
mel, a mely most még sötétebbnek látszott, 
mint máskor, előlépett. 

Leült az orgona mellé, a nélkül, hogy köz¬ 
ben bárkire is nézett volna, de mindjárt az 
első hangoknál előbbre lépett egy fehérfátyolos 
karcsú nő és hozzá közel a karfára támaszko¬ 
dott. Ippolito a terem félhomályában nem is¬ 
merhette fel a sirHin lefátyolozott arczot, de 
mégis megremegett. . . felismerte. Ö volt. 

- 0 te, a kit az én lelkem szeret . . . » hang¬ 
zott 'fel az orgona mély hangján szenvedélye¬ 
sen, hogy a hallgatóság szinte emberi zokogást 
vélt benne hallani. Ujjaiból a váratlan meg¬ 
jelenés százszoros erőt árasztott ki, a hangok 
olyan erővel reszkettették meg a termet, hogy 
társait és a tanárokat őszinte csodálkozás fogta 

el és a közönséget, a mely unalmas, iskolás 
szerzeményre volt elkészülve, heves tapsokra 
ösztökélte. 

Valóságos reszketés áradt végig a termen 
ennél a zenei frázisnál: Kicsoda amaz, ki f el jő 
a pusztából, mint a mirhának, tömjénnek és 
a Palikdriusnak minden jóillatú porának füsti¬ 
nek oszlopa ? 

Ippolito meg sem mozdult. A billentyűk fö¬ 
lött tovasikló njjaiból szinte egész lelke átszál-
lott az orgonába. Nem nézett semerre, de azért 
érezte a fehér női alak közelségét, a mely alig 
pár lépésnyire tőle ott állott és remegett, meg¬ 
érezte a feléje szálló illatból a karcsú termet 
gyönyörű körvonalait. «Kicsoda amaz, ki feljő 
a puszidból1?. ..» Ó, ez már nem egyszerű kér¬ 
dés volt többé, a mely a hatalmas orgonahan¬ 
gokból felszáll. Tudta már és boldog örömmel, 
ujjongással hirdette: «Te vagy az én Mátkám. 
Mindenestől szép vagy én Mái hám!» 

Gyöngéd éjszakai madárdal, mint a minő az 
ébredő hajnalkor titokzatosan, fészkekből és 
fák koronáiból az ég felé száll, kisérte az öröm 
kitörésének kifejezését, a mely édes volt, mint 
a méz, elzárt kertekben, a hol szökőkutak csör¬ 
gedeznek halkan. Mintha halk szárnycsapáso¬ 
kat lehetett volna hallani a reszkető lombok 
között és virágok ébredésót; bimbók pattanását. 

- Bámulatos! — mondta egy úr, a ki Eemo 
előtt ült. — Csakhogy ez egyáltalán nem szent 
egyházi muzsika! 

Eemo, a,ki az első hangok felcsendülése óta 
szinte nem tudta, hogy minő világban érezze 
magát, szívesen vitába bocsátkozott volna ezzel 
az úrral, de attól tartott, hogy szavai meg¬ 
zavarnák az általános figyelmet és így beérte 
azzal, hogy az elragadtatás kifejezését olvasta 
le a matróna arczárói, a kinek szemei szinte 
ragyogtak az elragadtatástól. 

Harcziasan, mint recsegő trombitahang, tört 
fel most a zene: «Serkenj fel északiszél és 
jríjj el déliszél!'» Az egész terem visszhang¬ 
zóit tőle. Az orgona fujtatói kitágultak, mintha 
egy láthatatlan óriás lélegzetet venne és a te¬ 
rem árkádjai mintha kiterjedtek volna, maga¬ 
sabbra és tágabbra nőttek volna ezeknél az ün-
nepies, harsogó hangoknál. 

(Folytatása következik.) 

A HÉTRŐL. 
Tolsztoj otthagyta a családját és éjszakának 

idején a skamurzinszki zárdába szökött. Ez a hir, 
a mi természetes is, lihegve nyargalja be a vilá¬ 
got és tízezer bölcselkedőben mozdul meg a pszicho¬ 
lógia, hogy a havas fejű óriás szenzácziós csele¬ 
kedetének rugóit megtalálja és megmagyarázza. 
Pedig Tolsztoj Nikolajevics Leó nem távozott szó-
talánul, levelet hagyott maga után, a melyben el¬ 
határozása motivumait megirta. És mert Tolsztoj¬ 
ról legalább annyit mindenkinek el kell ismernie, 
hogy — tud ívni, megadatott neki a képesség, hogy a 
tolla világosan beszéljen : ez a sok bölcselkedés, ta¬ 
lálgatás és magyarázat alighanem fölösleges. És 
ha lenne is valami, a mit a levele elhallgat, el¬ 
mondja maga a tett és a hogyan végrehajtotta. A ki 
az életnek — és itt élet neve alatt nemcsak az 
esztendők tömegét értjük — olyan magasságában 
van, mint Tolsztoj, annak gondolkodását és tevé¬ 
sét a mi, földön járó emberek törvényei szerint csak 
habozva mérhetjük vagy minősíthetjük. De semmi 
se veszedelmesebb ebben a törekvésben, mint indí¬ 
tékul a különösnek, a sajátságosnak, a rendkívüli¬ 
nek keresése, mert a legnagyobb elmék törvényei a 
legegyszerűbbek, a legvilágosabbak, a legelemiebbek. 
Az érdekes, raffinált apró okosságok nem dirigál¬ 
ják ezeket az óriásokat, hanem a nagy, nyilván¬ 
való természetességek. Ha Tolsztoj szökött — a 
minthogy csakugyan szökött hazulról — ez azt 
mondja, hogy nem érezte magát szabadnak. Kor¬ 
látozva érezte magát, meg is irja, hogy miben: a 
pihenése és a magánossrtga szabadságában. A nagy 
ember rendes rabsága ez. A ki már belefárad abba, 
a mi talán mindig lelke ellen is volt, hogy soha 
a magáé ne lehessen. A kinek érdeklődés és érdek 
folyton a nyomában van. Faggatja a kíváncsiság, 
körülmuzsikálja a csodálat és kirakatba állítja a 
hiúság. «Úgy akarok élni, csöndben és békesség¬ 
ben, mint más öreg ember 1» — jajdul föl levelé¬ 

ben a nyolczvankét esztendős Tolsztoj és hogy ezt 
a kívánságát elérhesse, szöknie kell hazulról és 
zárdában kell keresnie menedéket. Hát kell-e 
ennél több magyarázat, hogy elhatározásának 
okait is, körülményeit is megérthessük ? Egy 
fáradt öreg ember se kérhet kevesebbet és termé¬ 
szetesebbet a sorstól, mint a nyolczvankét éves 
Tolsztoj, de van-e olyan magányos és olyan vastag 
falu zárda a világon, a mely neki ezt a keveset 
biztosíthatja ? . . . 

A miniszterelnök szükségesnek vagy naegokolt-
nak vélte félhivatalos kommünikében nyilvános¬ 
ságra hozni, hogy azokat az illetményeket, a me¬ 
lyek a be nem töltött miniszteri tárczák ügyei¬ 
nek ideiglenes vezetéséért járnának neki: föl nem 
veszi. A nyilatkozatából tudjuk meg, hogy ez mi-
nálunk hagyományos gyakorlat. A magyar minisz¬ 
terelnökök évtizedek óta mindig így cselekedtek. 
Ha több miniszter munkáját végezték is és több 
tárcza ügyeinek vezetéséért viselték, természete¬ 
sen, a teljes felelősséget, csak egyért fogadtak el 
fizetést. A többi ingyenre ment. A mi a miniszterel¬ 
nök nyilatkozatát az ő fölfogása szerint szüksé¬ 
gessé tette, egy, a körülményeiben hasonló esetet 
hoz emlékezetünkbe. Egy franczia miniszter, ha 
jól emlékszünk Conslans volt abban a helyzetben, 
hogy huzamos ideig maga végezte el egy olyan 
állás teendőit, a melyet államérdekből a maga 
kezében vélt tartandónak. Ez az állás nem volt 
inkompatibilis a miniszterséggel. Constansnak az 
volt a meggyőződése, hogy ha a munka és a fele¬ 
lősség az övé, ennek díja is megilleti. Ezért meg¬ 
támadták a kamarában. Egy ellenzéki képviselő 
odavágta neki a kérdést: 

- Mi védi meg a miniszter urat egy olyan föl¬ 
tevés ellen, hogy ezt az állást - - a jövedelme 
kedvéért tartja a maga kezében? 

A miniszter nyomban fölkelt c's hideg hangon 
csak ennyit felelt: 

- A képviselő úr tisztességes gondolkodása, 
A képviselő erre a feleletre meghajtotta magát, 

az egész kamai'a tapsolt, ennek az «afférnek» 
vége volt. A magyar miniszterelnökök hagyomá¬ 
nyos gyakorlatának megvan a maga gavalléros 
ethikája: de úgy gondoljuk, hogy az ethika meg¬ 
lenne akkor is, ha ez a gyakorlat önmagának az 
ellenkezője lenne. A mostani gyakorlat egy olyan 
gyanút tesz lehetetlenné a magyar miniszterelnö¬ 
kökkel szemben, a mely csak azokban születhetik 
meg, a kikkel szemben a lehetetlenné tétele még 
fölöslegesebb, mint azokkal szemben, a kiknek 
ilyen gyanú eszükbe se jut. 

* 
Nem tudom, hogyan hívják azt a szegény, zavart 

elméjii öreg urat, a ki Cambridge-ben olyan furcsa 
ajánlattal állt a bíróság elé, de — mintha az ük-
apját mindnyájan ismernénk! Az az érzésünk 
támad, hogy ez a cambridgei öreg ember egyenes 
ivadéka Dickson bácsinak, a Cooperfield Dávid 
világából, a ki szintén egy szegény, bolond öreg 
ember volt, de a legnemesebb, a legmeghatóbb 
bölcsesség szava műidig az ő szivéből csurgott az 
ajkára. A cambridgei bolond öreg ember ezzel a 
szóval állított be a birósághoz: 

- Akaszszanak föl engem Crippen helyett. Mert 
Crippen orvos. És kár lenne az orvosért! 

Bősz helyen beszélt a szegény és rósz alkalom¬ 
mal. Mert Cripptnért nem lenne kár. De ő nem 
is Crippent sajnálta. Nem az ő életét akarta meg¬ 
váltani a magáéval. Hanem: az orvosét. Azért 
kár ! Mert oly temérdek szenvedés van a világon : 
annyi a jajongó, gyötrődő beteg, a ki mind orvo¬ 
sért kiált! Erre gondolt a szegény, hibbant el-
méjü ember és rohant tiltakozni az ellen, hogy 
egy orvostól megfoszszák a világot. Kárpótlást is 
ajánlott a fejéért: a legnagyobbat, a mit az em¬ 
ber magáéból adhat: az életét. Furcsa volt az 
ajánlat nagyon és képtelen. De e képtelenségében 
nem nevetséges, hanem megható. Bizonyos, hogy 
egy nagy tömeg embernek erősen megmozdította 
a szivét ez a szó, hogy: kár lenne az orvosért l 
Nincs tudomány, a melyre olyan ádáz kedvvel 
vetné magát a tagadás és a csúfolódás, mint az 
orvosé. Akadtak igen kiváló és nagy elmék is, a 
kiknek az volt a legkedvesebb játékuk, hogy fájó 
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Az egészségügy palotája. Ausztria pavillonja. 

Paraguay mezőgazdasági pavillonja. A mezőgazdasági kiállítás kapuja. 

AZ ARGENTÍNAI KIÁLLÍTÁS BUENOS-AYRESBEN. 

baraczkokat nyomjanak a kopasz, pápaszemes 
doktor fejére. De mikor épen a minapában egy 
nagy sebészdoktorunk balesetéről olvastunk hirt, 
sok ezer ember kezében remegett meg az újság-
papiros. Olyanokéban is, a kik híréből ismerték. 
A homlokuk elborult és egy borús aggodalom szele 
suhant át a szivükön. Mert az orvos, akármennyit 
elméskedünk is a tudományán, mikor nincs rá 
szükségünk és akárhányszor mond is csődöt a 
tudománya, mikor erején fölül való föladattal ke¬ 
rül szembe, mégis biztosságunk érzetének érczébe 
tartozik. Nagyon jó és nagy megkönnyebbülés tud¬ 
nunk, hogy orvosok is vannak a világon és szi¬ 
vünket egy nagy, meghitt bizalom, ha rejtegetett 
is, de erős szála köti ahhoz az emberhez, a ki 
mellettünk lesz és értünk harczol majd ama nagy 
tusa pillanataiban, a mikor már minden más 
szeretet, a legégőbb és a legodaadóbb is, tehetet¬ 
len érettünk. Ez a magyarázata annak, hogy egy 
szegény hibbant eszü ember szavát is, mikor az 
orvosért beszél, a szivünk erősebbnek és inkább 
a magáénak erezi, mint a legragyogóbb értelem 
pompás és szikrázó gúnyját, égető ötleteit és mér¬ 
ges fulánkjait! 

* 

Egy épenséggel nem örvendetes és nem dicső¬ 
séges affér a bíróság elé juttatta minősítés végett 
a kibiczpénz természetét. Egy csomó tanuképen sze¬ 
replő úriembernek birói kérdésre véleményt kellett 
mondania arról: el lehet-e fogadni egy dzsentlmen-
nek kibiczpénzt vagy nem lehet? A kibiczpónz 
tudvalevőleg a legsajátosabb honorárium, tetszés 
vagy szokásjog szerint megállapított díj, a melyet 
a játékos fizet a széke mögött letelepedett «együtt-
érzőneks, a kinek az ismert kibicz-paragrafus sze¬ 
rint az a legszentebb kötelessége, hogy — befogja 
a száját. Erezzen, de ne szóljon. Szenvedjen vagy 
lelkesedjen, de ezt némán cselekedje. A játékos 
ember babonás. A babonája az, hogy a ki mögéje 
ül a játékát nézni, a sorsnak valamely erejét hozza 
számára. Vagy malőrt, vagy szerencsét. A kibicz 
tehát nemcsak semmittévő társa a szórakozónak, 
hanem föladata is van, hogy szerencsét hozzon. 
Ha sikerül ennek a föladatának megfelelnie, pro¬ 
vízióul kibiczpénzt kap a játékostól Ha nem sike¬ 

rül, ha nem hozott szerencsét, akkor vagy sem¬ 
mit se kap, vagy egészen mást, mint kibiczpénzt. 
Fáradalmai tehát nincsenek ennek a foglalkozás¬ 
nak, de vannak koczkázatai és veszedelmei. Ezek 
a koczkázatok és veszedelmek — tekintettel arra, 
hogy a legtöbb játékosnak csak akkor van jó¬ 
kedve, ha nyer, de mindnek igen rósz kedve van 
akkor, ha veszít — olyan természetűek, hogy ki¬ 
sebb városban, a hol nagyobb a nyilvánosság és 
az emberek jobban is ráérnek tovább emlékezni, 
a kibicz pályára, mint kenyérkereső hivatásra nem 
igen akad vállalkozó. De már a nagyvárosban, 
főként a hol annyi a kávéház és a kártyaszoba, 
mint Budapesten, egész csapat ember él abból a 
pénzből, a mit vagy azért kap a játékostól, mert 
a háta mögött ült, vagy azért, hogy - - másuvá 
üljön, így állván a dolog, azt hiszszük, egészen 
nyilvánvaló, hogy a kibiczpénz természetét min¬ 
denkiben az a magáról való ítélete határozza meg, 
hogy a kibicz-mesterséget, mint állandó foglalko¬ 
zást elfogadhatónak tartja-e vagy sem? Rálépne-e 
erre a pályára, ha a körülményei kívánnák vagy 
megengednék? Ha igen, akkor a dolog rendben 
van. De ha nem így érez vagy nem így beszél 
és mégis zsebrevágja a províziót, akkor kuruzsló, 
mert olyan munkáért fogad el díjazást, a melyre 
nincs hivatottsága vagy letagadja a hivatottságát. 

Sí d. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Gyulai Pál és a • Budapesti Szemle.» Most 

volt egy éve Gyulai Pál halálának s ezt az évfor¬ 
dulót arra használta fel a Budapesti Szemle szer¬ 
kesztősége, hogy több közleményben is megemlé¬ 
kezik nagynevű szerkesztője emlékezetéről. Első 
helyen Lévay Józsefnek G.\ulai sírkövére irt ver¬ 
sét közli, a mely így szól: 

Kereste hűn, bármerre lépett, 
Az igazat, az örök szépet. 
8 mert a földön azt el nem érte, 
Lelke az égbe szállt fel érte; 
De szelleme a hazához tapadt, 
S müveiben örökre itt maradt. 

Riedl Frigyes egy meleg és közvetlen tanul¬ 
mányban — a melyről lesz alkalmunk külön is 
megemlékezni — finom vonalú arczképet rajzol 
Gyulairól. Haraszti Gyula emlékezéseket mond el 

Gyulaira; nagyobbára olyan jellemző vonásokat és 
eseteket, melyek Gyulait mint szerkesztőt mutat¬ 
ják be. A további közleményekben Angyal Dávid 
értekezik a szegedi békékéről, melyet 1444-ben 
I. Ulászló királyunk kötött a törökkel s a mely¬ 
nek megszegéséből fejlett ki a várnai csata s benne 
Ulászló eleste. Földes Béla Saint- Simon és isko¬ 
lája czimen közli a szoczializmusról legközelebb 
megjelenendő könyvének egy fejezetét. Nagyon ér¬ 
dekes dolgokat mond el dr. Schachter Miksa Az 
orvos a biró előtt czimmel azokról a törvényszéki 
esetekről, mikor az orvost a biróság előtt vonják 
felelősségre a gyógykezelés során elkövetett hibái 
miatt. Barrie kedves regényének, Margaret Ogilvy 
fordítása, Lévay József egy szép költeménye, a 
Szfímto rovatban Conclia Győző emlékezése Bras-
sai Sámuelről s az Értesítő rovat könyvbirálatai 
teszik teljessé a füzet tartalmát. A Budapesti Szem¬ 
lét Berzeviczy Albert és Beöthy Zsolt közremű¬ 
ködésével dr. Voinovich Géza szerkeszti s a Frank¬ 
lin-Társulat adja ki; előfizetési ára félévre 12 ko¬ 
rona, egyes szám ára 2 korona. 

Bársony István új könyve. A kitűnő magyar 
plein-airista író nem fogy ki egyhamar sem a 
témából, sem az elbeszélő kedvből; munkás és 
sikerekben gazdag irói múlt áll mögötte, de ma 
sem látszik rajta fáradtság, sem kedvetlenség, még 
nem merítette ki az ő tárgykörét, az erdei vadá¬ 
szok, erdészek, napsütötte arczu falusi urak, pa¬ 
rasztok történeteit s tájképei is csak ugyanazokkal 
a szülékkel jönnek ki tolla alól, mint egykor. Új 
könyve, melynek A boszorkány és más elbeszé¬ 
lések czímet adta, ezt bizonyítja: mind a tizenöt 
elbeszélése ugyanannak a férfias, derült, harmoni¬ 
kus világnézetnek, annak a fiatalos munkakedv¬ 
nek a kifolyása, a melyet már ide s tova egy 
negyedszázadja kedvel a magyar olvasó közönség. 
A novellák közt van néhány, a mely Bársony 
István legjobb művei közt foglalhat helyet, néhány 
pedig érdekesen mutatja, mint bővült meg idők 
folyamán az iró vénája a csöndes, kedves, bajusz 
alatt mosolygó humorral. 

Andrejev Leonid. Dr. Molnár István egy ta¬ 
nulmányt adott ki a mai új orosz irodalomnak 
Gorkij mellett leghíresebb és művészi szempont¬ 
ból kétségkívül legjelentékenyebb alakjáról, And¬ 
rejev Leonidról. Nálunk Andrejev meglehetős 
hiányosan ismeretes; néhány novelláját olvastuk 
magyar fordításban, meg A vörös kaczaj czímű 
regényét, többi novellisztikus munkáit meg drá¬ 
máit a kik ismerik, többnyire német fordítások¬ 
ból ismerik. Dr. Molnár tanulmánya alkalmas 
arra, hogy az olvasóban fölébreszsze a kitűnő orosz 
iránti érdeklőtlést; az iró műveinek elég komoly 
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tanulmányon alapuló ismeretéből indul ki s élén¬ 
ken, .. vonzón, lelkesen is van Írva. Sok helyütt 
erősen érezteti, hogy az effélében kezdő iró műve, 
a ki nagyon is elmerül költője bámulatába, elvéti 
a kritikusnak való perspektívát s mondani valói 
lényegét elfödi lelkesedése kitöréseivel, a magasz-
talásban fokozatokat nem ismerő jelzőivel. Ez 
azonban olyan hiba, a mitől csak nagyon kevés 
fiatal iró marad mentes s ha csakugyan tehetsé¬ 
ges, hamar meg is szabadul tőlük. Dr. Molnár 
István úgylátszik czéljául tűzte ki, hogy az orosz 
irodalom főbb jelenségeit efféle tanulmányokban 
ismerteti; érdeklődéssel várjuk ezután követke¬ 
zendő műveit. 

Aischylos Oresteiája. Legkiválóbb klasszikái 
műfordítónk. Csengeri János legjelentékenyebb 
műfordítói munkája, Aischylos Oresteiája most 
második kiadásban jelent meg. Örvendetes dolog, 
hogy ilyen mű, a mely igazán nem a tömeg-pub¬ 
likum számára készült, ekkora olvasó közönségre 
talál. Csengeri fordítását az új kiadás számára át¬ 
javította, sok helyen kifejezőbbí, művészibbé 
tette, most annál inkább elmondhatjuk, hogy for¬ 
dítása méltó a nagy külföldi irodalmak Aischylos-
fordításaihoz. A ki valaha csak kísérletet tett is a 
nagy görög drámairónak eredetiben való olvasá¬ 
sára, az méltányolni fogja azokat a nehézségeket, 
melyeket Csengeri fényes sikerrel küzdött le, azt 
a filológusi tudást és erős Írói érzéket, a görög 
szellemhez s Aischylos szelleméhez való alkalmaz¬ 
kodásnak azt a teljességét, a mely ebben a for¬ 
dításban nyilvánul. 

A fáraók országában. Erödi Bélának A fáraók 
országában czimű szép könyve most második ki¬ 
adásban jelent meg, az újabban változott viszo¬ 
nyok szerint a szükséghez képest átdolgozva. A ki¬ 
tűnő könyv festői előadásban érezteti Egyiptom 
szépségeit; élvezetesen van megírva s e mellett na¬ 
gyon tanulságos is ; az emberiség történetének 
egyik legfontosabb területével ismertet meg, múlt¬ 
jával, jelenével, tájaival, népével, állapotaival egy¬ 
aránt. Érdekességét nagyban fokozza a nagy¬ 
számú szép illusztráczió is. 

Árpád vezér, Mátyás király. Legkiválóbb tör¬ 
ténetíróink egyike, Csánki Dezső két történelmi 
essayje jelent meg e czim alatt az Olcsó Könyv¬ 
tárban. Mind a kettő a nemzetközi társadalmi és 
politikai élet és a világtörténelmi eszmeáramlatok 
folyamatában mutatja be hősét s hősének egyéni¬ 
ségét. Formában és tartalomban egyaránt kitűnő 

két tanulmány, az eddigi történeti kutatás ered¬ 
ményeit magas szempontból nézve tekintik át és 
foglalják össze s életteljes, hű, klasszikus képét 
adják történetünk két korszakos alakjának. 

Zeneművek. Néhány új zenemű jelent meg most 
a Bárd Ferencz és társa czég kiadásában. Köztük 
van Bartók Béla négy művészi magyar dala, finom 
és érdekes harmonizálási'! művek, továbbá Szirmai 
Albert két kabaré-dala és a Czigányszerelem; va¬ 
lamennyi énekre és zongorára. 

A «Jó Paj táss Sebük Zsigmond és Benedek 
Elek képes heti gyermeklapja legújabb, novem¬ 
ber 20-iki számában közli Ábrányi Emil szép ver¬ 
sét, Mesemondó bácsi meséjét, Dörmögö Dömö¬ 
tör kalandjait a fogorvosnál Sebők Zsigmondtól, 
Sctwii/lin Aladár tanulságos történetét a sétáló 
toronyról, Peske Géza szép képét Tilinkós Péter 
versével, Lampértli Géza vidám történetét, tarka 
törtenetet Zsiga bácsitól, Benedek Elek regényét, 
a rejtvényeket, szerkesztői üzeneteket. Az egyes 
közleményeket kedves képek tarkítják. A Jó Paj-
tás-t a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára 
negyedévre 2 korona 50 fillér, egyes szám ára 20 fil¬ 
lér. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a ki¬ 
adóhivatal. (IV. kér., Egyetem-utcza 4) £ 

Új könyvek. 
A boszorkány és más elbeszélések. Irta Bársony 

István; Budapest, Singer és Wolfner ; ára 2'80 K. 
Andrejev Leonid. Orosz irodalmi tanulmány. 

Irta AT. Molnár István. Hajdúböszörmény. 
Aisshylos Oresteiája. Drámai trilógia. Görögből 

fordította Csengeri János, kiadja a Kisfaludy-tár-
saság. Budapest, Franklin-Társulat; ára fűzve 3 ko¬ 
rona 20, fillér vászonkötésben 450 K. 

A fáraók országában. Irta Erödi Béla. Második 
kiadás, Budapest, Lampel E. (Wodianer F. és 
fiai) könyvkereskedése ; ára kötve 5 korona 60 fill. 

Árpád vezér, Mátyás király. Két történelmi ta¬ 
nulmány. Irta Csánki Dezső. (Olcsó Könyvtár 
1588—1590. sz.) Budapest, Franklin-Társulat; ára 
60 fillér.  

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : Id. Kiss GÁBOR, 

volt 48—49-es honvédtüzér őrmester 82 éves korá¬ 
ban Szilsárkányban. — Id. geszthi HORVÁTH IMRE, 
ügyvéd, Sopron vármegye törvényhatósági bizottsági 
tagja 82 éves korában Győrött. — Szenczi SZABÓ 
JÁNOS hajdúböszörményi ügyvéd, a városi takarék-

pénztár igazgatója, 60 éves korában Hajdúböször¬ 
ményben - VUKICSEVITS Gr. MIKLÓS, a magyaror¬ 
szági szerb iskolák nyűg. főfelügyelője, a zombori 
szerb tanítóképző intézetnek negyven éven át volt 
igazgatója, kiváló szerb pedagógus, 80 é\es korában 
Zomborban. — TBEISZIQ ISTVÁN, nyűg. honvédszáza¬ 
dos 60 éves korában Szatmárnémetiben. - TUTBEK 
SÁNDOR, volt országgyűlési képuselő, Kolozsváron.— 
D? BÓKOK JÁNOS, a brassói főreáliskola tanára 39 éves 
korában Budapesten. — KÁSZONÍI ANTAL posta- és 
távíró-felügyelő 61 éves korában Kassán. — FEIGL 
BIKÁRD budapesti mérnök .Midőn. - - D: WBTZEL 
GYULA, a magyar királyi szabadalmi tanács, elnöke 
62 evés korában Budapesten. - MAUTNEE JAKAB 
fővárosi kereskedő 66 éves korában Budapesten. -
GIFFINO EDE, az Első Magyar Általáig Biztosító 
Társaság székesfehérvári főügynökségének .titkára 
52 éves korában Székesfehérváron. — K EEPÁK JENŐ 
eperjes-egyházmegyei czimzetes kanonok, a görög¬ 
katolikus papnevelő-intézet aligazgatója Eperje¬ 
sen. HAJDÚ KÁROLT m. kir. adóhivatali tiszt 29 
éves korában Ungváron. — MBBAZZI JÓZSEF építő¬ 
mester 62 éves korában Karánsebesen. - TANOS 
FERENCZ, a Dunagőzhajós Társaság hajófelügyelője 
63 éves korában Budapesten. - - WILHEIM JÓZSEF 
magánzó 79 éves korában Budapesten. 

Özv. görgei és topporczi GÖRGEY KORNÉLNÉ, szül. 
Hornbosztel Emília 82 éves korában Lőcsén. — 
Özv. szárazajtai INCZE KÁROLYNÉ, szül. csikszent-
imrei Fodor Mária 86 éves korában Zovány község¬ 
ben. HARIS ZSÓFIA magánzónő 71 éves korában Buda¬ 
pesten. — MICZKA JÁNOSNÉ, szül. hornyai Horányi 
Erzsébet 56 éves korában Budapesten. — BELITSKA 
SÁNDOHNÉ 30 éves korában Budapesten. - - Özv. 
SZÉKÁCS ISTVÁNNÉ, szül. Zilahy Margit 33 éves korá¬ 
ban Orosházán. — BOBÍL SÁMÜELSÉ, szül. Molitorisz 
Erzsiké, 28 éves korában Egyházmaróton. — SALACZ 
BOBISKA, Salacz Lajos és neje, szül. Somossy Boriska 
15 éves leánya Sárospatakon. 

EGYVELEG. 
•X Kigyóbőr kosztümök. Egy londoni nőszabó, 

Cerret az idei őszi szezon divatjául szenzáczió-
képen kigyóbőr kosztümöket hozott a ruha-piaczra. 
A kigyóbőr nem nyúlik, nem húzódik össze, víz¬ 
mentes és hajlékony. G. L. 

* Hány csillag van az égen? Alig akad em¬ 
ber, a ki erre megfelelne. Mégis vannak csillag¬ 
számlálásról is adataink. Ptolemaeusnál olvassuk, 

HENNEBERG-SELYEM 
csak közvet¬ 
lenül ! Fe¬ 
kete, i fehér 

és színes 
K 1.35-töl m-ként blúzok és ruhák számára, bérm. és m á r 
elvámolva a házhoz szállítva. Dús mintnliüldemény bérm. 

Henneberg selyemgyáros, Zürich. 

A Bor- és Litliion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvaíor 
kitűnő sikerről husnálUtik 

vesebajoknál, « húgyhólyag bán¬ 
talmainál esköszvénynél.iczukor-
betegségnél,u emésztési és léleg¬ 

zés! szervek hurutjainál. 
Húgyhajtő hatásai 

iua«dMl UUTM uuiitkiu i 
T»n»l« »«ti! 

£*r*mU 4~4*,*u*tr*Mé»kl** r ó * . 
Stmtt-Ut'ócn Jalratorforrd,- VáiiaiamJI 

Umdofot, V. H*dtlf-nkpart f. 

Görvélykóros gyermekek 
szépen fejlődnek, ha tKufeke»-t keverünk a tejhez, 
mert a tej a <Kufeke> hozzáadásával tápértékben 
gyarapszik és könnyebben emészthető. 

használják az egcsz földkerekségen 
egyetlen megbízhatóc* bevált magyar 

gyártmány. , 
Kapható mindenütt ÖO 1.1K IO f és 2 K 2O t-érl 

K t K-

5T RIDIKULOK 
pénz-, szivar-, levéltárczák 
állandó, nagy választékban legolcsóbb 

CSÁNGÓ 
— finom bőráru készítőnél — 
Bpest, Muzeuni-körút 5. 

A czím fontos! "•• 

£ZUSTNEMUEK 
teyhiii szerek, irik, ínról, franczia H 
khinae/iisi dísztárgyak gyári áron 
• legnjabb ansol rendszer szerint he 
szerelhetők részletfizetésre 

SÁRGA JÁNOS 
éksierfryirostól Kolozsvár 

1911. év febrnártol Bnda-
p»»t, IV., Kígyó-tér 1. sí . 
Rép«» nagy árjegyzék ingyen. 

KÍNA BORA VASSAL 
ku klilllUB 19O6. L«fm»?»«»bb kltftnt. 

Erő.itő.z.r ryeng«lk«d*k, vir.i.ginyek • • 
Ubbadoiók s«4mAra. ^tTágyg«rj«it*, ideg-

•rísitő *• vépjavltó sz.p. 
K itdnó ( t 7UOU-DÉI több o r m i télemeny. 
1. SerrtTilU, «. <§ kir. íjnri lúiiitó Trleite-Barcola. 

\Ésirolh«tA l cyigyHerUrakbao ttlliterei ftTuekben 
K 16U, literes trefikbea K 4.80. 

Svájci selyem a legjobb! 
Kérjen [ekete, fehér vagy színes újdonságainkból m i n t á k a t : 
Crépon, Ducliesse. Cachemire, Messal lne, Cőtelé, 
Eolienne, Shautung, Moussel ine 120 cm széles, méte¬ 
renként l K 20 flU.-től kezdve. Bubáknak, blúzoknak stbnek való 
bársony és pel luche, úgyszintén h ímzet t blúzok, vala 
mint batiazt, pamut, vászon és selyem ruhák. — Mi csakis ga¬ 
rantáltan erős selyemszöveteket adunk el vám- és nortón eu-

tesen direct magánvevoknek. 

SOHWEIZER & Co., LUZERN U 23 (Svajcz.) 
Selyemkivitel. — Királyi udvari szállító 

MIKULÁSRA IPOS 
férfi P 

3-szor is 
PIROS 
CIPÓK 
SZÉKELY 
és TÁRSA 
czlpöraktárában 

MÚZEUM-
KÖKÚT 9 

47. szAii. 1910. 57. ÉVPOLYAM. VASÁENAPI ÚJSÁG. 981 

Ma fáj a feje 
naely 10 peroi alatt a legmakacsabb migraint én «,j«,j»o. B l i u u 
Készíti Beret>-fts TanUts gyógyszeréit Kispesten. 

Bcpctvás pastillátTl 
"f VA^V/HAA^ n. f}f\ J2 71 J . . 

ne tétovázzék, hanem 
• használjon azonnal 

Ára l korona 20 fillér. — Kapható minden gyógysze.tárban. 
Orvosok által ajánlva. — Három doboznál ingyen postai szállítás jfj * * * * * * 

hogy a görög Hipparchos volt az első csillag¬ 
számláló. Hipparchos ezer csillagot tudott katalo¬ 
gizálni. A XVIL században a danzigi Heveliustól 
kiadott csillagkatalógusban már 1564 csillag van 
megjelölve égi helyével egyetemben. A csillagá¬ 
szati segédeszközök javulásával gyorsan növeke¬ 
dett az egyes katalógusokban a csillagok száma. 
Bessel 1830-ban már 62 ezer csillagról beszél; 
asszisztense, Argelander pedig 1860-ban 314,925 
csillagról számol be. Ma, főleg fotografozás utján 
még több csillagot tudunk összeolvasni. Gore, 
csillagász például ezen alapon 64.184,757-re becsüli 
az összes csillagok számát. 

Az egészség: legelső feltétele a 
rendszeres bőrápolás. Erre a czélra nem 
tudunk alkalmasabb eszközt, mint a 
következő három, a hasonló készít¬ 
mények közt méltán az első helyet 
elfoglaló szépitőszeinek, Bevezetésen a 
eremé, a poudre és a Savon Simon-naí 
állandó használatát. Egyedül ezek ké-

Ipesek a bőrt mind az egészség, mind 
pedig a szépség szempontjából, minden káros hatástól 
megóvni, mert az arozbőrt állandóan üdén tartják 
és ruganyossá teszik. Óvakodjunk azonban utánza¬ 
toktól, mert ezeknek nagyon káros lehet a hatásuk. 

Gyermekruházat. A bekövetkezett zordon abb 
időjárás alkalmából élénk gondot okoz a gondos szü¬ 
lőknek kicsinyeik helyes ruházása. Kis gyermekeink¬ 
nek helyes és csinos ruházAsa kihat a későbbi évekre 
is, innét van, hogy egy izlésteljesen öltözött felnőtt 
leány vagy fiatalemberről föl kell hogy tegyük, hogy 
szülei őt már kis gyermek korában helyesen, czél-
szerüen és izlésteljesen öltöztették, ügy hogy az ilyen 
ruházkodás a későbbi éveiben elmulaszthatatlan szoká¬ 
sává vált. A gyermekruházkodás helyes és czélnak 
megfelelő kultiválása kedves gondját okozza a leg¬ 
jobb hírnévnek méltán örvendő, uTulipán Gyermek¬ 
otthoni), Darvas Jenő gyermekruha különlegességi 
áruházának, mely czég a saját mühelyeiben Buda¬ 
pesten, IV., Koronaherczeg-utcza 6. szám, a legjobb 
munkaerőkkel és saját szakavatottsággal áll a vásárló 
közönség szolgálatára. Ezen czéget méltán nevezhet¬ 
jük úttörőnek a gyermekruházás terén, mert Darvas 
Jenő, a 'Tulipán Gyermekotthon tulajdonosa volt az 
első, ki áldozatok árán szabászi és varró munkaerő¬ 
ket nevelt föl magának, hogy a külföld ilynemü in¬ 
tézeteit kiszorítsa. A szülők saját érdekükben járnak 
el tehát akkor, a midőn ezen legszolidabb alapon 
dolgozó nagyszabású ezéget fölkeresik. 

A bőrdíszmű áru ipar terjesztésén igen tevé¬ 
keny részt fejtett ki a közismert jó hírnévnek örvendő 
Csángó bőrönd- és finom-bőrárukészitő, Budapest, IV., 
Muzeum-körut 5. szám alatti üzletében levő áruival, 

u. m. ridikül, pénz-, szivar-, bankótárczák, utikész-
letek stb. utazó bőröndökben, melyekkel igen nagy vá¬ 
lasztékot nyújt a n. érdemü vásárló közönségnek a 
közeledő karácsonyi ünnepekhez. 

Szerkesztői üzenetek. 
Lomha reggel. Levélhullás. Bizony ha nem vol¬ 

nánk ebben a tekintetben olyan viharedzettek, talán 
boszankodtnnk volna verseinek gyarlóságán, — így 
azonban minden felindulás nélkül a papírkosárba 
vetettük őket. 

Őszi álmok. Nem épen tehetség nélkül való dolog, 
de nem kész és érett még. 

Hozzá. Miért teremtett az Isten téged. Igazán 
nincs annak semmi értelme, hogy valaki, ha már 
irkái ilyen silány verseket, még a mi időnket is 
pusztítja velük. 

Látomás. Mondvacsinált dolog, nincs semmi gyö¬ 
kere, nem éreztet semmit, csak csilingelteti a sza¬ 
vakat. 

Nehéz idők. Úgylátszik, gyakorlott ember irta, de 
nem eredeti egyéniségű költő, ezért sikerült olyan 
sablonosán. 

Mádi Pál. Erőltetett a nyelve sok helyt és nem 
tudja megragadni az olvasót sem gondolatával, sem 
a feldolgozás módjával. 

Őszi melódia. Epén a melódia hiányzik belőle 
leginkább. 

SAKKJÁTÉK 
2719. számú feladvány dr. Kiír A .-tói. 

SÖTÉT. 

a b o d e f g h 
VII.ÁOOS. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

HIPNOTIZMUS 
Akar-e ama sajátságos és titokzatos erő birto¬ 
kába Jutói, amely nőket és férfiakat egyaránt 
elragad és lebilincsel; mely gondolataikat 

befolyásolja, kívánságaikat ellenőrzi és önt minden 
helyzet urává teszi? Az élet telve van csábító 
eshetőségekkel azok számára, akik a hipnotikus 

befolyás titkait megértették; azok számúra, akik magne-
tikus erejüket kifejlesztik. Otthon tanulhat; betegsé¬ 
geket és rósz szokásokat, gyógyszer nélkül gyógyíthat; 

jk barátságát és szeretetét megnyerheti; jövedelmét megbő-
YÍtheti; becsvágyát kielégítheti; megszabadulhat minden gond és 
bajtól; emlékezutehetsépéi élesbitheti; minden családi nehézséget 
legyőzhet; lepérdekfeszitöbb előadásokat adhat és oly csodálatos 
magnetlkus erőt gyakorolhat, mely elhárítja miudazon akadályokat, 
melyek az ön sikerének útjában állnak. Villámszerű gyorsasággal 
hipnotizálhatja az embereket; önmagát vagy bárki mást bár¬ 

mikor, nappal vagy éjjel elaltathatja—elűzvén kint és szenvedést. Ami ingyenes könyvünk 
feltárja önnek e csodaszerű tudomány titkait. Alaposan megmagyarázza önnek azt* hogy 
miképen használhatja ezt az erőt saját helyzetének javítására. A legellsmerőbb módon 
nyilatkoznak felőle papok, ügyvédek, orvosok, kereskedők és úri hölgyek. Mindenkinek 
használ. Nem kerül semmibe. Ingyenpéldányért szíveskedjék azonnal vagy egy tizfllléres 
levelező-lap vagy husznnőtfllléres bélyegü levél utján cimezre "New York Instltute of 
Science, Department. 114. A. Kochester, New York, U.S.A." hozzánk fordulni. 

W *ESZELY~ BUDAPEST 
: : 1V" K E R -vÁczi-u.9. 

Téli és nyári sportczikkek nagy választék¬ 
ban. «Rohonczy-Columbus»-korcsolyák és 
«AchiIles3>-bokaszijjak főraktára. «Les Ale¬ 
xander)), Mars, Hercules stb. korcsolyák. 
Jéghockey, Sportszánkók, Davosi Ródli, 
Flexible Flyer Bobsleigh, Tobbogan, Ske-
leton, hó- és jégsport-sapkák, keztyük, 
Sweaterek, hóczipők, halina csizmák leg¬ 
jobb : minőségben. Lawn -Ten-
nis, Golf, Croquet, Football 
stb. Testedző szobatornaszerek. 
Árjegyzék bérmentve küldetik. 

hpfeHen zománcz fejlődik. 
flrtalmatianságárélfanuskodik l 

| gyész prospektusunkon láfható 
jhjfelesbizopyih/ánya. 

A 2715. sz. feladvány megfejtése Eriin Konrádtól. 
Világos. Világos. Sötét. 

1. Vei-f l _. e3xd2 
2. e2—e* f stb. 

6. 
1. . . h7-h5 
2. Víl-g2 f stb. 

A. 
1. — . . . ... g5-g4 
2. Vfl—f4 t stb. 

1. . / H t. sz. 
2. Vfl -n f stb. 

a. Sutét-
. Ba5—b5 

2. Vf8-f7 f stb. 

1. 1. . . . . . . . 
2. Fb.2—d6 stb. 

b6—b5 

1. . . . — „ KdSxeS 
2. Vfl—f8 t Btb. 

Helyesen fej te t tek meg : Merényi Lajos. — Geist 
József és Stark Vilmos. — A tBudapetti Sakk-kört. — 
A iBndapeiti III. kér. Sakk-kört. — Ludányi Antal. — 
Wyschogrod Pál. — Beér Mór.— Gottléb István (Budapett). 
Németh Péter (Csongor). — Kintzig Bobért (Falért.) — 
Múller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót-
vár). —• Szabó János (Bakony-Sztntlászló) — A tGyöri 
Sakk-kör.t — Székely Jenő. — Mészey József (Győr). — 
A tZboróí Táricukdrt. — «A Kaloaai Katholikiu Kört — 
VeöreöB Miklós (Zirct). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodtái-
ujlak.i — A t Duna földvári Egyenlöiégi kört l Dunaföldvár). 
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Caolnoki István (Hajdú-
hadhála). — A •Leibieti Oatdaiági Katiinál (Leibiet). — 
Lnstyik János és Szivák Jánoa (Alberti-Ina). — tCtengeri 
Cíuzinói (Ctenger). Király Mihály (Zenta). — Kunz Rezső 
(Tfmesrékát). — Budai Sakkozó Tártaiig (Budapett). — 
Patkó Imre (Talpat). 

KÉPTALÁNT. 

A 43-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Legboldogabb ember az, kinek legkeve¬ 
sebbre van szüksége. 

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

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

Soha többé! 
nem cserélek szappanommal, mióta a Berg-
mann-féle vesszőparipa • liliomtejszappant 
használom (egyedüli gyártók: Bergmann 
& Co, Tetschen a E.), mert az összes gyógy-
szappanok közül ez a leghatásosabb és ki¬ 
zárólag csak általa érhető el szép, gyön¬ 
géden puha és szeplőtől mentes arczbőr. 
Darabja 80 fillérért minden gyógyszertár¬ 
ban, drogériában és illatszerkereskedésben 
stb. kapható. 

VASARtASMALÜOYCLJÜflKtVE&jeöYRE 

Öl f t l í SZINBEN.DOBŰZONKÉHI J És 2 

KORONÁÉRT MIMOENÜrT KAPHfllÓ. 

• PRÓBADOBOZ 1 .-KORONA • 
'TESSÉK MEGKÍSÉRELNI ! 

FŐRAKTÁR B U D A P E S T E N : 
TÖRÖ'KJÓZSEF KIRÁLY-UTCK 12, 
KOCHMEISIER FRIÚVE5 UIÓOW HÜLD-U.S 

Lohr Mária (Kronfusz) 
csipke-, vegyitisztitó-, kelmefestő-, siőnyegporoló-
és szőnuemegóvó gyári-lntésete. V Telefon 51-O8 
Budapest, VIII. kerület, Baross-utcza 85. szám. 

Fiókok: 
IV., Kecskeméti-utcza 14. 
IV., Eskü-nt 6. BZ. 
V., HuminczAd-nteza 4. 

VI., Andrássy-at 16. sz. 
VI., Tariz-körat 39. u . 
VILI., József-kSrnt i . » . 

THAliMAYERésSEiTZ ZRIHVI-U. S És 

NERUOA NÁNDOR r\ű«U!H WÍ05 U.7. 

Bendeléseknél szíves¬ 
kedjék lapukra hivat¬ 

kozni 

aARNTTURAKAT 
ÉS KABÁTOKAT 
VÁSÁROLJON 
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100 
-j _ __ L> képeslevelezőlapot 
***^*^*'szállítok nyolca koro¬ 
náért a legjobb photographiai 
kivitelben, nem festék nyo-
más, bármely kép, fénykép vagy 

^_______^___ negatív ntán, tessék mintát kérni. 
KOMÁROMI JÓZSEF, Budapest, II., Margit-korát 3. sz., III. 16. 

A Őr. BIBO-féle 

Havasi Gyopár Crém 
Nagy tégely _ l korona 
losdóviz . l korona 
lzappan_ _ 7O fillér 
'uder _. l korona 
öraktir: W o l f gyójtyiár 

í o l o z s v á r , Uudapestei 
.aphaió: T ö r ö k pogyl i 
\iialy-ii.cs O p e r a g y ó g y 
» t á r Andrássvút. «' 

SZAMOST ELZA 
magyar királyi «0pera» 
primadonnája így i r : 

Kedves Doktor Úr! 
A tHavasi Gyopár 

".rémi-jét már regen 
'tasználom ! 

E kitűnő toilette krém 
'. legelsőrendü és jóval 
'rágább külföldi szerek-
<él sokkal jobb és hatá-
osabbf 

SZAMOSY ELZA 
a m. kir. opera 

művésznőié. 

A Magyar ;Királyi Államvasutak 
téli menetrendje. 

Délelőtt Délután Délelőtt Délután 

Hölgyek figyelmébe 
Mielfitt divstoi női kézitáskát vásárolna, kérem 

= tekintse meg : 

PAPEK JÓZSEF 
böröndöB és finom bor¬ 
ára készítő kirakatait 

Budapest, Vm, Bákóczi-nt 15. 

Kigyó-Yédjegy. 
Turista - flnid. 
R é g b e v á l t aromatikus bedörzsö lé i az inak és izmok 
erősítésére és edzésére, mint segitőszer köszvény, rheuma, 
ischias és zsábánál. Turisták, kerékpározók, vadászok és 
lovasok által sikerrel használva elő- és utóerüsitésre na¬ 

gyobb túrák után. 
Egész ü v e g ára 2- — K. F é l üveg ára 1-2O K. 

Kwizda-féie Fluid 
Török József gyégysz., Bpest, Király-u. 12. Andrássy-ut 26. 

SZOLÓOLTVÁNYOK 
siőlcvesszök és finom érme.léki boiok be¬ 
szerzésére legmelegebben ajánljuk a leg¬ 

jobb hírnévnek örvendő 

SZŰCS SÁNDOR FIA 
l y szólőtelepet Bihardióizegen. 

Kcp»s a legywkel Unulsieos larialommal i n g y e n é s b é r m e n t v e 
kfild a rég. Eien árjegyzéknek eg\etlen h ttlol nenisz-i^ma má-
n.u in i mert só mindrDkii érdeklő dolgol tartalma/. Tehát senki 
el ne rnnlas/-;;, rgy levelezőlapon kérni. OlcSU á r Ps p o n t o s k i -
szolyálág löhb ezer fliamero levél. Készlet: t millió 

Híg eddig a régi bőrbetegségek, a legkülörbözíbb súlya* 
idegbajok (neurastnenia, ritostancz), a sápkor, a női 
arez«t eléktelenitó pattanások s a nói nőni szervek 
folyásokkal kombinált hurutos megbetegedéseinek 
kezelésénél csekély érlékii idegen Tizekre ionunk utalv«, 

addig ujabban 

a PARÁDI ARSEN 
olyan kincsünk Tan, mely m i n d u eddigi arsensavas Tíznél 
(Roneegno LCTÍCO) hatásosabb, könnyebben emészthető 9 
manapság már. minthogy legelőkelőbb orrosi teuntélyeink fel¬ 
karolják s a fogyasztók egész serege dicséri határait, hazánkban 

csaknem kizárólagos keresletnek örri nd. 
Egy portaJáda (7 w ű i d k ) parádi aram TiatajUlmii gyógTTliet 
Hmgyuoniag öaizee portaállomásaira 6 korona ÓCI fné ré r 

bénnentMMQ szállít a 

Finktár: ÉDESKUTY L. ^ 0 0 ^ ^ 
Kapható minden gyógjtáiban éa megUiható foa*rkentk*déib«a. 

A vonalok i n d u l á s a Budapest nyugoli p.u.-ról 
Érvényes 1910 október hó 1-től. 

148 
122 
718 
162 

4102 
160 

6502 
102 

hová 

512 

1404 
104 
154 
708 
712 
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5'50 
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705 
755 
805 
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905 
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940 
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K.V» 

Ríkoipaloü-fjpes 
Érsekújiár,lpol)sá 
Szeged, Szolno 
GSd 
Esztergom 
Rák»ipaltta-0]p» 

íVVifn, l'áris. 
l'lsiende.Londo 
haginirad, i n d , 
l;ras!«.fiagjjieben 

(KórüsnKiö 
/solna. Berlin 
Nsjnsicmbat, ilien 
Hunakeszi-AlaK 
Orsóra, Báziás 
TimíJTÍr, 
Karaniebts, Báiiá, 
Es/.tergom 
Wien, Berlin 
Rákospalota- íjpt»t 

inizse,lírtskeiné 
Kikospalota-Újpest 

Vasár- és Gnnepnapokon. bezáró 
lag november 11-ig k<">/.lekedik. 
Vasár- és ünnepnap előtti liétküz 
napokon közlekedik. 
Csak október é> április hónapuk-
ban közlekedik. 
Október és április hónapokban 
Vafzijí, no». 1-1ÖI márcz. 31-ig 
I tnatkccü- jUtf ig köíJcUdik. 
.Minden kedrlen. csiitiirtőkön és 
va^árriíipon kö/lek<dik 
Minden szerdán r> .^zrímbaton ki'/.l 
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4106 
1402 
128 
114 
160 
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4114< 
504 
126 
164 

Í108 
106 
120 
704 
72í 

Í504 
166 
130 
716 
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Délelőtt Délutao 
A vonatok i n d u l á s a Budapest keleti p.u.-ról. 

Érvényes 1910 október hó 1-től. 
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JÓZSEF 
BŐRÁRU .KÉSZÍTŐ 

Árjegyzék ingyen én bernien*ve. 

forduljon minden ér¬ 
deklődő, ki súlyt 

\. re f fektet elsőrendű fai-
tiszta anyagra. : : 

GYÜMÖLCSFACSEMETÉK 
Sétányfák, díszcserjék, tűlevelűek, keri-
tésnöveuyék, bogyogyümölcsüek stb. stta. 

SZŐLŐOLTVÁNYOK, 
(I. sima áru) európai ÍB amerikai sima 
gyökeres vesszők. (Oktató diszárjefrvzék 

kívánatra ing-yen., 

FISCHER 
faiskolák és szül a útivá nytelepek 

ÚJ YILÁC 
A RÉGI HELYÉN 

Irta 
H. 6. WELLS 

Fordította 

dr. MIKES LAIOS 

A szocziálizmus lényegét, czéljait, kritikáját, 
az élet íőproblémáival való kapcsolatát adja 
a könyv, a leshírnevesebb mai angol írók egyi¬ 
kének, az «Időgépi), a «Világok harcza» stb. 
roppant népszerűvé vált szerzőjének egyik 

legjelentékenyebb műve. 

Két Jfötet. Ara 8 kor. 

Kapható a kiadónál: 
L A M P E L R. KÖNYVKERESKEDÉSE 
(WODIANE3 F. ÉS FIAI) RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL 

Budapest, VI. kér., Andrássy-út 21 
és minden könyvkereskedésben. 

Zenetanításra rendkívül alkalmasak 
ZOLTAI MÁTYÁS 

zongora-és hegedű-iskolái 
ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI 

ZONGORA-ISKOLA 
I. RÉSZ 

Ár ff (> korona. 

ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI 

HEGEDŰ-ISKOLA 
I. RÉSZ II. KÉSZ 

Ara :i kor. Ara 5'4f) kor. 

iMindkeltő a Franklin-Társulat kiadása. 

Kaphatók: * -

LAMPEL R. könyvkereskedése 
(Wodianer F. és Fiai) részránytársaságnál 

Budapest, VI., Andrássy-út 21. sz. 
és minden könyvkereskedésben. 

A M A R G I T - C R E M E a főrangú hölgyek kbdrencz 
szépítő szere, az egész világon el van terjedve. 

Páratlan hatása szerencsés összeállításában rejlik, a bőr 
azonnal (elveszi és kiváló hatása már pár óra lefolyása alatt 
észlelhető. 

Mivel a M A R G I T - C R E M E T utánozzák és hamisít¬ 
ják, tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak 
ilyen készítményért vállal a készítő mindennemű felelősséget 

A M A R G I T - C R E M E ártalmatlan, zsirtaian, vegy-
iizta készítmény, a mely i külföldön általános (eltűnést keltett. 
Ara l E. Margit-szappan 7O fill. M»rglt-pond«r T2O. 

G y á r t j a Földe* Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogai-Bzletben. 

Elsőrendű kanári tenyészdeü! 
Ajánlok több éven át tenyésztett kanári madarakat, melyek minden 

kiállításon kizárólag aranyérmekkel és ^~-
magas tiszteletdíjakkal lettekkitüntelve 
darabja 7 forinttél 20 forintig és fel¬ 
jebb ; nőstények 2'50 írttól 5 forintig. 
Legszebb karácsonyi, újévi és névnapi 
ajándék. V a r j a J . nemes kanári ma¬ 
darak nagylenyésztó'je, Biidapest,WlI. 
kerület, llunyadi-utcza 11. l. éra. 14. 

KOCSIARUCSARNOK 
BUDAPEST, VII., RAKÓCZI-ÚT 72. 

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. * Árjegyzék ingyen. 

Árak:1 / 

„FAMOS" 
legjobb és legolcsóbb üti palaczk 
vadászoknak, turistáknak, betegeknek 
stb. különösen alkalmas ! — «FAMOS» 
legújabb palaozk italok hidegen vagy 
melegen tartásárai — Hideget hide¬ 
gen, meleget melegen tart 24 
órán át minden előkészület nélkül. 
Legfinomabb műbőr burkolattal, szolid 
és tartós kivitelben, lecsavarható ku¬ 
pakkal, mely ivópohárnak használható. 

liter 8 korona, V* liter 10 korona, 1 liter 18 korona, 
Főraktár 

orvosi műszer és betegápolisi czikkek gyára 
Bpest, IV 2., Koronaherceg-n. 17/1. 

RATIONALIS 

HÓ £tt OKERTÉKESITÉS 
hez szállítunk munkaképes 

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

Markronstádt (Németország). 
228. számú brosúra ingyen. 

TÖRLEY 
NÉZZE MEG! 

vásárlási kényszer nélkül 

BALOGH GYULÁNÁL 
Budapest, Kossuth I/ajos-ntcza 8. félemelet a 
szebbnél-szebb női és férfi fehérnemüeket, a jobbnál-jobb 
vászon és asztalnemüeket, akkor nem fog máshol vásá¬ 
rolni l Speczialista mennyasszonyi kelengye készítésében. 

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

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

Bőrszckjpar 
Kendi 

AXGOL, BŐKBUTOR készitéBe, festése és reno¬ 
válása saját mühelyemben. Ebédlőszékek, iroda¬ 
fotelek valódi bőrrel. Ülőbútor állványok kárpitozása 

Székátalakitások! 

Nemzeti Antiquarium 
könyv- és mükereskedés 

BUDAPEST, V., Váczi-körut 42. 
Veszünk könyveket, nagy könyvtárakat, régi nyomtatványokat, 
okleveleket, nires emberek levelezéseit, festményeket, metsze¬ 
teket, miu dennemü régiségeket a legmagasabb áron készpénzért. 

tanyay Pepsín bora, 
Kellemes irt, kiváló jó hatású 
étvágytalanság, rendet¬ 
len emésztés és gyomor¬ 

gyengeség ellen. 
Étkezés közben véve, megóv • 
morterheléstől. Egy ttveg 

3 kor. 2O till. 
ára 

Kapható: 

minden gyógyszertárban 
val amint 

ROZSNYAY MÁTYÁS 
gyógyszertárában 

ARAD, Szabadság-tér. 
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flGYTOLLAK! 
Legelőnyösebb bevásárlási 

forrás: = 

TULIPÁN GYERMEKOTTHON 
•* 

BUDAPEST 

KORONAHERCEG u.9. 

TELEFON: 109-02. 

Könyvjegyzéket 
kérjenek gyűjtök, könyvtárak, 
magánosok, ritka művekről. 

HARMATHY 
antiquarium 

Debreezen, Füvészkert 14. sz. 

Arjeg-yzék Ingyen él bérmentve. 

Fiatalosan üde és szép lesz, ha a 
ZEIDIJJE keleti szépitőszere-

ket használja!!! ; = E = = E ^ E = E = = 
Ezen szerek • keleti nők égési szépségét varázsolják elő és a legtöké¬ 
letesebbjei a kozmetikának. Egy készlet, mely áll keleti creme-bol 
12 KJ minden bőrtisztátlanság ellen, keleti moftdápor-ból (K 1.60) 
és keleti Mzappan-b6l ti K), melyek mindketten bársonypuhává 
teszik a bőrt, keleti púderből (2 K) és keleti parfümbőt (4 E) 
bementve tO.SO E. Kfllön külön u összeg előzetes beküldése és 

= = = = = 30 fillér portó ellenében k a p h a t ó : = = = = 

Kitüntetve 1909. Pátiéban, 1910. 
Prágában és Londonban arany 
= = ^ = éremmel. : ^ = = = 

Gusztáv Proche 
gyógyszerész keleti 
illatszertárában :: 
Brcka, .Bosznia. 
Magyarország részére főraktár Budapesten TÖRÖK J. Király-utca 12. 

Száz és fizií köszön") és elismerőlevél megtekinthető, ooooooooooooo 

Tf Ámrarnv IrÁn-v-fnlA-n ö n n v»s!>Iás tartama alatt kitenni a vasalót, n a n y S Z O r K é n y t e l e n OU kitisztilani> a z abban levő tüzet feléleszteni? 
M e n n y i i d ő t VeSZt Így el a felesleges munkával ? = = 
M e n n y i t k e l l m é r g e l ő d n i e , amíg a vas kellően atmelegedik? 
Hánt7K7ni> fnT>diil A ! A h°gy m'9 a z egy>ke* használja, addig a másik-.UiUiyBZVjr XOraiU *UO, ban.ujbol elégett a parázs? 

Nem akar mindennek veget vetni T -

Nem is hiszi, amíg meg nem próbálja!!! 
Vegyen le két karikát a lyukról, állítsa bele a hamu-
rostát, ürítse abba a vasaló egész tartalmát s meg fog 
győződni, mily hihetetlen gyorsan, alig egy peroz alatt 
tisztítja és éleszti a parazsat a tűzhely lighnzata. — 
Saját érdekében ajánljak, szerezze 
be a hamurostát. Mind e kellemet¬ 
lenségek megszűnnek. Félannyi idő 
alatt készül el az egész vasalással. 
Meg fogja látni, hogy már az elaü 
használat után kifizeti magát 
Gyári raktár: KOMMER BÉLA Budapest, 
o VIII. kerület, József-körűt U. szám. i» 

Kapható min¬ 
den háztartási 
— üzletben — 

2.8O 
v koronáért. •. 

Riessner-Kályhák, 
a világ leg|obb 6t használatban legtakaré¬ 
kosabb? folytonégői Egészségi szempontból 
a legideálisabb rendszer. 

Egyszeri betüzeléssel erjéSZ télen éfj. 
miáltal a sok fáradsággal és költséggel járó 
mindennapi betüzelés megtakarítatik. Lá¬ 
tható tűz. eredeti biztonsági szabályozó. 

Gázömlés vágj robbanás teljesen ki¬ 
zárva, ellenben mindig egyenletes és egész¬ 
séges melegség, különösen o szobo alsó 
légrétegeiben te 
Egyedüli elánuitos. nagy választék és raktárt 

Ringeisen Testvérek 
csigáéi 

BUDAFEST V, 
• 
• 

HALTENBERGER BÉLA 
mhafestő-, vegytisztitó- és gőzmosó-gyára KASSA 
ruhákat, felöltőket, télikabátokat, mindennemű ruha-
nemüeket a legszebben tisztit és fest. — Gallérok, 
kézelők hófehérre tieztittatnak. — Alapítási év 1810. 

Fennáll 1892 óla. KOZMETIKAI GYÓGYINTÉZET 
titrms Kr. JÜT1SSÍ JÓZSKF börgjógjűi, •jfejjirUu-tMÍr, u «nosi koim»tik» legílső él lerrígibb siakortoia Mugjarorsiígon. r ^ ^ z : 

tltiíl hogy tudományos alapon, szolidan dolgozunk. TOrZOrTOlílt csinosra formázunk, barmi oka is Tan a torzulásnak. 

. mitesszer, isirosság, isJpnifőcTírpinlr " r •'ntassy 20 é»es tapasztalatai alapján készül¬ 
szárazság, vörösség stb.) l u * nek ; nem csodaszerei, n«,m kendőzőszerek, na-

FflPSlfífiS kfn7nflrnínvPkflt nyomtalanul eltávolítunk (lencse. ?fm T T * ? ? ' *, kofmelikai |>»j»ltnak; ártílmatlanságukért és 
blCgCS iepiUUUieUJfeiiei s ze raő|cg j an5 a jegy. sebhely sz6r) k l l t o s h>l»»»kérl Dr. Jutassy viseli a felelSsséget. 

Hiányokat természetesD!OD pótolunk (simasájr. üdeség, szín, haj). 
Elvált07ntt HrPftkflt «»tétik«ila(r randbehozunk (ráncok, fire-filíullllZÜU uTCUilll g e | [ s i i p p e d é s e t íer(1üiések stb.). 

Szépségpontó bőrbajok-at *g 

csoportosítva vannak mindazon szükséges sze¬ 
rek és eszközöl, melyek az illető szépséghiba 

gyökeres elmulasztására szolgálnak. 

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

4. Bőrhámlasztó-készlet „fi „„^ 
r n s o k a t a benne ülő évtizedes mitesszerekkel együtt: eltünteti 
a p a t t a n á s o k nyomai t , a lencsefoltokai és a kisebb seb¬ 
h e l y e k e t (himlőbfly); les;edi a legmakacsabb szeplöt és máj-
foltot, a langvörös rózsapattanást és a kékes borvirágot is. A bőr-
hámlasztás körülbelül egy heti szobafogsággal jár. 

5 T T í 5 i'FpQ'TÍÍG ^ hajfeslés nagy gondol ad, mert a hajfes-
', \y T I é k e k k 6 z t k e v é s "arialniatlan és megbiz-

ato. D r . J n t a s s y főorvosunknak hosszú tspaszlalalai alap-
jao végre sikerült olyan hajfestéket előteremtenie, mely ez idő 
szerint a legtökéletesebb: todniillik csak a hajat fogja, a fejl.ört 
em, a fehérneműt nem piszkitja, természetes szint ad, mely nem 

fakul és színekben nem játszik, a kezelés igen fgysz«rii, idegen 
segítséget nem igényel és sem a hajnak, sem a fejbőrnek nem 
árthat Egy adig Dr. Jutassy-féle hajfesték ára használati 
utasítással 1O K es kaphaté a következő hét színárnyalatban : 
vorósesszőke, vi légossiőke, hamvasszőké, vilá¬ 
gosbarna, gesztenyebarna, fekete . 

1. Bőrkoptató-készlet L ~.P- . 
barna arcot, a szeplöt . m á j f o l t o t gyökeresen elmulasztják. 

2. Bőrgyógyitó-készlet Ife'.^-1 
nyen piruló arcok ápolására (mattá tételére) szolgál; gyógyítja 
a borátkát (mitesszer), a pattanást (vimmerli). « bőr-
l ikaosokat (pórus), a tiiL-águs izzadást. vörös kesét, 
vörös orrot, fagyási foltokat. 

sunl a ««me»ie«ai síép 
normális arc és 

1 Tlrvpá nnl n-
0. - D Ó I a p O I O - , o r m s arc s 

kéz bőrét konzerválják, üd í t ik ; a kényes, száraz, hámlós. 
durva, érdes, libabörös, sömörös bőrt finomítják, puhít¬ 
ják, s imít ják ; > petyhüdt bőrt felfrissítik, s megmentik a 
további fonny adásáéi ; l ráncokat eltűntetik. 

' A ki a megfelelő keszletet n«n tudja 
Tálaatan l , annalr személyesen vagy Főraktár:: merv-ilasztanl, annak személyesen vagy a m a r :  

levélben díjmentesen adnnk felvilágro- lf f \ -9 HM f—T-l l f H. l st*, *^ ~*. • 
•ltá,Bt. A Dr. Jntany-«l« kémeteké* I\O Z M l KAI GYOfW IMTF7ITT 
hajfesték.* kaphatók mlnd.n BTÓgrs*er- * J T W V J T I IN I C-áLt. l Budapest, IV. kér. Kossuth Lajos-utcza 4 . szám. 

= = Akar 
szép lenni?! 
akkor használjon cedrustejet, 
mely szeplöt, máj foltot, 
bőratkát, pikolyt <, a bőr 
vörösségét megiepS gyorsan 
elmulasztja ! Egy üveg ára 2 kor. 

Készíti és szétküldi Mécsben 
S. M a r k w a l d , VIII., Tiger-
gasse 36. — Kapható a magyar¬ 
országi főraktárban Szegeden, 

FRANKL ANTAL 
gyógyszi résznél. 

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

Sárkány J. 
bntoriparosnal, Budapest, 
VH.,Brwébet-körut26.sx 

műhely ég raktár. 

l! A villamosság a nagyothallók szolgálatában. 

Franklin-Tanmut nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntc«» 4. u. 

A ua^yothallás a villamos MIKRO 
HHON AKÜSTIK készülék hasz¬ 
nálata álul azonnal megszűnik. 
Ezen korszakalkotó villamos halló 
készülék i mikrophon és telephon 
alapelvein tan szerkesztve és a 
most már minden kulturáltamban 
* legjobb sikerrel alkalmaztatik. 
A készülék a mikrophon segélyé-
Tél felfogja és gyűjti a hangokat 
és a telephon ilt.il megerősítve 
természetes módon vezeti aznkat 
a fülhöz. A készülék nagyon köny-
nyen kezdhető és kényelmesen vi¬ 
selhető a mellényzsebben is. Egy 
teljesen fölszerelt Aknstik készülék 
ára elegáns tokban 3 Voltos, na¬ 
gyon tartós elemmel K 60.— 

Képes árjegyzéket kívánatra küld: 
JTillamgyóíryiszati készülékek gyára, 

• Bpest , Koronaherezeg-atcza 17. 

48. SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, NOVEMBER 27 . 
Szerkesztőségi iroda : TV. Reáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-ntcza 4. 

Egyes szem 
ára 40 fillér. 

Előfizetésiig^- :
a r k = . 

teltételek : ( Negyedévre _ _ 4 korona. 

A f TOdgfcroniJcdi-val 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

TOLSZTOJ. 
1828—1910. 

A A VISSZHANG, melyet Oroszország nagy 
fiának halála világszerte keltett, kétség¬ 
telenné teszi, hogy a mai emberiség leg¬ 

nagyobb szabású szelleme tűnt el ez életből, 
melyet olyan hivságosnak tartott, annyiszor 
megtagadott és a mely elől önmagába, a saját 
misztikus lényébe menekült. Az egyetlen iga¬ 
zán monumentális alak, a ki közöttünk élt, 
az egyetlen világ-szellem, a kiben az egész 
emberi nem fájdalma, kétsége, nyughatatlan-
sága vált testté, az egyetlen agy, a melyben 
a világnak milliónyi változatossága a maga 
örök állandóságával és szoros kap¬ 
csolataival tükröződött. Ez volt ne¬ 
künk, mai nemzedéknek, Tolsztoj. 

Már régóta eltávozott előlünk, 
nem bírtuk követni abba a zor¬ 
don élet-tagadásba, a melybe el¬ 
húzódott s hatásától mégsem tud¬ 
tunk megszabadulni. Gondolata 
külön úton, az emberiség törek¬ 
véseitől, vágyaitól, egész kultúrá¬ 
jától eltávolodva, sőt vele szem¬ 
ben fordulva haladt; csak sejtve 
néztünk utána, de azért folyton 
utána néztünk, nem birtunk sem 
közönbösen, sem ellenségesen te¬ 
kinteni reá, mert mindig éreztük, 
hogy valamennyink lelke legmé¬ 
lyén, az öntudatlan érzések réte¬ 
geiben élnek azok a kérdések, a 
melyeket ő fölvetett és valameny-
nyiünk számára nyitnak örvénye¬ 
ket azok a feleletek, melyeket 
talált. Elméje a legelemibb alap¬ 
problémák, az élet értelme és 
czélja, a kultúra ériéke, az er¬ 
kölcsi értékek tájékán járt s a 
kultúrában csak félig bennélö, lel¬ 
kileg csak lazán belekapcsolt orosz 
ember közvetlen szemléletével gon¬ 
dolta újra azt, a mit az emberi¬ 
ség már rég végérvényesen elin-
tézettnek .tarlóit, a mi azonban 
tulajdonképen inkább csak el van 
födve az évszázados kultúra rá¬ 
halmozott gondolat-rétegeivel, örö¬ 
költ eszmék, belénk nevelődött 
előítéletek, lemondó belenyugvá¬ 

sok törmelékeivel. A feleletek, melyeket ezek¬ 
ből a rejtelmes mélységekből felhozott, meg¬ 
döbbentők és csüggesztők, de érezzük, hogy 
ha talán nincs is meg bennük az emberi élet 
nagy kérdéseinek végérvényes elintézése módja, 
de bizonyára megvan bennük a lehetséges 
elintézési módok egyike. 

Abban van Tolsztojnak fő-jelentősége, hogy 
az ember gondolatát, a mely könnyen elmerül 
a világ változatos sokféleségének szemléletébe 
s elveszti a minden tüneményt egységbe fog¬ 
laló nagy kapcsolatok tudatát, befelé, az em¬ 
berbe magába, a maga lelkiismeretébe fordí¬ 
totta. Hiába gyönyörködöl e világban, e vi¬ 
lágnak szinességében és gazdagságában, a ma-

GRÓF TOLSZTOJ LEÓ. 

gad emberi alkotásainak bámulásában, - - el¬ 
kábíthatod érzékeidet, elmédet, szivedet, de 
mégsem tudod, ki vagy, mi végre jöttél e 
világra s mit jelent neked ez a szó: élet. 
Nézz magadba, lásd meg a benned kavargó 
zűrzavart, fordulj el attól, a mit életnek, kul¬ 
túrának, világi bölcseségnek neveztél és mint 
egykor az Ember fiának egyszerű tanítványai, 
lépj közvetlen, személyes közösségbe Istennel és 
a természettel. Ezt kiáltotta az emberiségnek 
Tolsztoj s ezt fogadta a maga élete alkotó 
elvéül is. Elfordult az élettől, a természethez 
közvetlen közelségben élő jámbor parasztok 
felé fordult, a kiknek egyszerű gondolatát 
nem idegenítette el a kultúra az anyaföldtől. 

Művészetünktől elmenekült a ter¬ 
mészetbe, irodalmunktól a magá¬ 
nyos elmélkedésbe, filozófiánkból 
az evangélium egyszerű mélységű 
igéibe. 

Az orosz embert jellemző megr 
csömörlés vezette kietlen magá¬ 
nyába. Teljesebben kiélte azt az 
életet, a mely a kultur-ember előtt 
kitárul, mint bárki más. Élvezte 
a fiatal, vagyonos arisztokrata vi¬ 
dám, léha életét, az udvari élet 
fényét, látta a csatatér minden 
borzalmait, megismerte a szere¬ 
lem s a családi élet örömeit, me¬ 
rített a művészi alkotás kínnal 
vert gyönyöreiből. S mindezt a 
képzelhető legteljesebben, mert 
szemének a látás, elméjének a 
megértés olyan fejlettsége adatott 
meg, mint nagyon kevés ember¬ 
nek e földön. Gondoljunk csak a 
Háború és béke gazdagságára s 
akkor fogalmunk lesz róla, hogy 
mekkora teljességben fogta fel 
Tolsztoj agya azt, a mit az élet 
nyújtott neki. Mindez azonban 
csak csömört keltett benne. Kí¬ 
váncsisággal, vágygyal rohant bele 
ifjan az életbe, meg akarta ismerni 
egészen, hogy megismerje vele a 
saját czélját, értelmét s minden 
csak a természete mélyében élő 
kétséget fokozta benne. A bitet 
nem találta meg sehol, mert hiány¬ 
zott belőle a hitre valé képesség. 
A szkepticzizmust már gyermek-


