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ESTEEHÁZY-GYŰJTEMÉNYBŐL Származó
két Luini-kép, melyeknek egyikét
czímképünk mutatja be, méltán büsz¬
kesége a Szépművészeti Múzeumnak. Nem¬
csak azért, mert a renaissance egyik nagy
mesterének alkotásai, hanem azért is, mert
a művész után az utókorra maradt cse¬
kély hagyaték legjavához tartoznak.
Luini művészetének fátuma az, hogy
azonnal egy nagyobb, hatalmasabb egyéni¬
séget idéz elénk: Lionardo da Vincit. De
ez viszont egyúttal szerencséje is, mert
könnyen arra késztet, hogy mesterének
szavakkal soha meg nem közelíthető nagy¬
ságából, a Lionardo mágikus nevéhez fű¬
ződő érzelmekből neki is sokat juttas¬
sunk. Azt a számtalan gondolatot, festői
meglátást, thémát, melyet da Vinci rajzai¬
ban papírra vetett, titokzatos egyéniségé¬
nek sok befejezetlen kísérletét tanítványai,
követői törekedtek kidolgozni, megvalósí¬
tani. E követők egyik legtekintélyesebbike
Bernardino Luini volt, az ő lelke oldó¬
dott fel legtökéletesebben a mester lelké¬
ben. Ellenmondás, egyéni vonások nem
maradtak benne s ha valami maradt is,
az nem gyarapodás volt, hanem csak az,
hogy nem tudta akként, oly hatalmas,
mindent megoldó és leigázó erővel ábrá¬
zolni a világot, mint Lionardo.
Élete folyásáról nem sok feljegyzés ma¬
radt. 1475 és 1480 között Luinóban a
Lago Maggiore mellett született s 1533
után halt meg. Életét Felső-Olaszország¬
ban töltötte, hol kisvárosi templomok,
kolostorok falfestményeit festegette, majd
Milanóban élt, hol a Brera, Ambrosiana
és magánképtárak őrzik legtöbb alkotását.
Külföldre az Angliába jutott pár jó képén
kívül nem sok képe került, a kontinensen
nálunk van legjobban képviselve.
Luini nem tartozott Lionardo közvetlen
környezetéhez. Első művei azt mutatják,
hogy Borgognone nemesen komoly és őszin¬
tén ájtatos művészetének hatása alatt
állott. Csakhamar rabul ejtette azonban
őt is, mint Felső-Olaszország többi mű¬
vészét, Lionardo varázslatos egyénisége.
Da Vinci világfelfogása pedig teljes szakítás
volt a múlt idők aszkétikus irányával, ra-
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többé az ő kiáltását, hogy vigyázzanak: lékbe,
jongó keresése volt az a természet s az élet
repedésbe ne ütközzenek.
A
GALAMB
PAPNÉ.
szépségeinek, melyeknek fő megtestesülését az
Csak egymást hallották. Egymás szive doboBEGÉNT.
(Vége.)
emberi test lágyhajlá.sú vonalainak összhang¬
gását. Nem szólottak egy szót sem, csak sikajában, az emberi arcz sejtelmes szépségében
Irta Móricz Zsigmond.
modtak, sikamlottak, mint a sirály a levegőben.
találta. Lágy, szerelmes bájosságtól áthatott,
Mind a kettő kitűnő korcsolyázó volt.
Csak
azon
kesergett
szivszakadt
búval,
hogy
titokzatosan érzéki élnivágyás hatja át LioS a szegény férj a legkomikusabb és a leg¬
nardo egész művészetét, mely alakjainak ar- mi lesz az ő kis drágájával, ha elfogja hagyni
szánalmasabb
látvány volt, a mint ott sikárkóa
hím,
á
kinek
ő
csak
egy
kósza
galamczán valami megmagyarázhatatianul sejtel¬ az
1
zott
széles,
biztos
talpain, míg az életpárját
mes mosolylyá 'válik. Vájjon e mosoly az bocska. S szinte nem is azon törte már a fejét,
rábízta
egy
pár
sin
korcsolyára,
meg egy világ¬
életörömnek sejtelmes mosolya-e, mely egy hogy engedje-e elmenni a feleségét, ha a sors
mindent megoldó lélek derült magábatokin- úgy hozza, hanem azon, hogy vissza fogja-e kalandorra . . .
Már agyonfagyott, mikor a teljes sötétség¬
fogadni, ha úgy hozza a sors !
tését rejti?
ben
előkerültek a szökevények.
E
közben
rettenetes
gyorsan
közeledett
az
Ez a hangulat rajta nyugszik Luini művé¬
Hallgatva és furcsán, sokszorosan elválto¬
szetén is. Az ő Madonnái is mesterének min¬ értekezlet ideje. S Énók keserű mosolylyal
dent megoldani látszó, de semmit el nem figyelte az asszonyi lélek különösségét. Míg zott érzésekkel mentek hazafelé a sötétben, a
áruló mosolyát viselik arczukon. Luini egészen szemmel látta, nyitott szemmel, hogy az asz- mely roppant sűrűn és szörnyű rémesen fogta
el tudott merülni da Vinci egyéniségében, úgy, szony azon töri a fejét, hogy minél előbb s körül őket.
Az asszony eleinte nem fogadta el egyiknek
hogy nem egy képét sokáig annak tulajdoní¬ örökre elmenjen tőle, egyúttal képes rá, hogy
tották. Legjobb képeit háromszögletű kompozi- a legnagyobb gazdasszonyi ambiczióval ter¬ a karját sem, de egyszer megsiklott s a két
czióban festi meg; színezése lágy s a színek egy¬ vezze a híres lakomát, a mely el fogja dönteni férfikar közül, a melyek egyszerre nyúltak
másba olvadók. A mozdulatok, a ruhák esése az ura karrierjét. S nem egyszer említi is, eléje, az uráét fogadta el.
S most elfacsaröíott az Énók szive.
enyhe, harmonikus, mint egy dallamos me¬ hogy ki akar tenni magáért, a sok pletykás
Tudta,
hogy az ő karján is a másikról ábrán¬
és
pukkadozzon,
mi¬
papné
hadd
irigykedjen
lódia, képein nincs semmi, a mi a quattrocento szögletességére emlékeztetne. Csupa gyö¬ lyen nagyszerű gazdasszonyt kapott a gáti pap. dozik.
Nem értette ezt a különös és összetett jelle¬
nyörű arczot ábrázolt, kizárólag Lionardo
XXIV.
arczait, egy finom az áll felé erősen keske- met, a melyben most a szeme előtt a legellenÁbris
csomagolt.
nyedő typust. A férfiarczok ő nála is nőiesek. tétesebb megfigyelésekre volt alkalma. Ugyan¬
Egész nap jöttek az ablakok alatt a kocsik
Öregkort, az élet viharaitól felszántott arczo- azon a napon, a melyiken neki úgy tűnt fel,
kat ő sem festett, az ő világában a reszkető mintha az a két ember, a felesége, meg annak és szánok, a papoknál együtt van a hires, a
a kedvese úgy ülnek egymás mellett az ő szeme régen várt nagy társaság.
aggkornak nem jutott szerep.
Elmosolyodott magában, a mikor arra gon¬
Volt egy idő, mely a milánói festőkben, s láttára, mintha csak a titkos jelt várnák, a
így Luiniben is, csak epigonokat látott, de az melyben fel fognak kerekedni s repülni, messze, dolt, hogy a galamb papné most főzi ki az ura
újabb kor igazságosabb vele szemben. Erre az messze: ugyanakkor Icza veszekedett a cseléd¬ karrierjét.
Aztán tovább csomagolt. Végre elhatározta,
elnevezésre csak azok szolgálnak reá, kik saját del, hogy a veteménymagvakat nagyon is közel
hogy elutazik. Talán épen Indiába, de ha csak
kis egyéniségüket öntik a nagyoktól öröklött rakta a sparherthez; azok ott megromlanak.
Mi köze a_veteménymagvakhoz ? Hol lesz ő Budapestre is, olyan jól és igazán elutazik,
formákba. 8 ezért Luini nem érdemli az epigon nevet: képei torzítatlanul tükrözik mes- már akkor! S mi köze neki a gáti pap karrier- hogy ide többé nem jön vissza soha.
- No, majd kiheverik! - - mondta magá¬
ítere lelkét,
i-ii.,u geniálisan
— : ^ i : — hű
v-'i eszköze
_—i.»_» volt
—u őx ~ jéhez, kié lesz ő akkor, mikor az kiviríthatna!
ban.
— Igaz, kellemetlen, hogy nem lesz kinek
világ egyik legnagyobb szellemének.
már
szinte
Egyszer csak váratlanul, mert
Farkas Zoltán. meg is feledkeztek róla, megjött a korcsolya. elmesélni a nagyszerű esetet, a lakomát, de
Iczának rögtön roppant kedve jött hozzá. majd csak kiheverik.
Á vén huszár jött be hozzá.
Menni
akart még aznap délután korcsolyázni.
ÖREG ÚR DALA.
- Instállom, valami levelet hoztak.
De nem lehetett elmenni, csúnya idő volt, nagy
Nem tudom én, mi történt a világgal — Add ide.
hófúvás. Vártak másnapra. Akkor sem lehetett,
Intett neki, hogy menjen ki.
Egyszeriben elfogyott a madárdal,
vendégek jöttek s olyankor igazán rósz nap
Felbontotta a levelet. El nem tudta gon¬
volt. Ha Ábris ilyenkor jött, egy perczig sem
Messze földnek sehol egy szál virága :
maradt, valami ürügyet talált, mért szólott dolni, ki küldi, gyerekes, vagy asszonyos írás,
Beálltam az öreg urak sorába.
be, s azonnal elment. Valóban, mióta itthon ismeretlen betűk.
Elolvasta.
Isten hozzád, dinom-dánom, tivornya l
van, egyáltalán nem váltott szót senkivel, csak
velük.
Már ezután vízbe fürdőm, nezn borba,
Kedves Thorsa.
Megint eltelt pár nap s csak az összejövetel
S ha iszom, hát elég egy-egy pohárka Tudom,
nagyon elcsodálkozik, ha a leve¬
előtti délutánon mehettek el korcsolyázni.
Beálltam az öreg urak sorába.
lemet
látja,
de nekem okvetetlen kelletett
Énók a maga szelid, csendes modorában kö¬
irni
magának.
Tudja, meghalok az utálattól.
nyörögve
szólott,
hogy
ne
menjenek.
Az
aszEgykor égő, sziporkázó rakéta,
Egészen
oda
vagyok.
Már azt sem tudom, fiú
szony csak azért is, megjegyzés nélkül, mintha
Passogok most mint mocsárban a béka;
vagyok-e, vagy lány. Ha csak egy csepp szive
figyelembe
se
venné
már
az
urát,
indult.
Nótám is csak kuruttyolás, hiába!
van, az Istenért, jöjjön értem! Jöjjön értem,
Kis prémes kabát volt rajta. Az ura czipelte
Beálltam az öreg urak sorába.
Abriska. Ábriskám, drágám, egyetlen, imá¬
a bundáját. Ábris komolyan, udvariasan ment
dom magát, maga azt tudja. Te tudod, gyere
velük.
A mindenit ennek a rongy világnak.
értem, mert meghalok az utálattól. . . Légy
A
kerten
mentek
le
a
Tisza
felé.
Egyenesen
Hogy a/ ember ilyen hamar lebágyad,
este öt órakor kocsival, vagy jobb lesz szán¬
ki a mezőre. A hó tetején mehettek előre, mert
S nem marad csak üres pohár utána ' .. .
nal, a kert hátulsó kapujánál és vigyél el
szép
simára
s
keményre
volt
az
fagyva.
Szinte
Beíilltam az öreg urak sorába.
innen ! Meg kell őrülni az utálattól!
korcsolyázni lehetett volna azon is. Az aszszonykának
a
friss
levegőn
megjött
a
kedve,
Iczád.
No de se baj ! ha felhős is felettem :
nagyokat kaczagott, ha a sarka alatt beszakadt
Ábris szomorúan nézte a levélkét. A remény¬
Csinálja más okosabban helyettem.
a hó szironya.
telen kis levélkét, a melynek, hajh, nincs foga¬
8 ragyogjon rá boldogabb kor sugara
Az ura karonfogta s nagyon megmelegedett natja.
Ha beáll az öreg urak sorába .'
a szive, a mint érezte, hogy az asszonya nem
- Drága kis jószág, — mondta.
Endröih Sándor.
;H«t„„;i, ellene.
-11— •Már
««•-• olyan
•
tiltakozik
szerény igényű
Könny gyűlt a szemébe.
volt, hogy azt is kitüntetésnek vette, ha nem
- Szegényke, kis angyal, drága ! Hogy soha¬
volt rideg és eltaszító.
sem látom többet. Csak majd ha vén asszony
FUT A VONAT...
A végtelen hómező gyönyörűen szikrázott a lesz, csak majd akkor, mikor már nem hal meg
Fut s vonat az éjszakában.
szemük előtt s hunyorgatva kellett nézniök, ha az utálattól, ha egy csomó papné beállít hozzá.
kutatva pillantottak előre, merre menjenek.
Alszik a falu feketén,
Sokáig nézte a betűket s nagyon furcsa volt
Az asszonyka eltévedt s erővel azon dispu¬ neki, hogy sohasem látta még Írását ennek az
Csak egy házacska ablakából,
táit, hogy jobbra van a Tiszaöntés, nem balra. édes kis furcsa asszonynak.
lí esz ke t ki egy kis sárga fény.
Énók, a ki itt nőtt fel, jobban ismerte a ha¬
Drága kis betűk. Kis bolondos betűk. Olyan
tárt, mint a tenyerét s nevetett. Megint valami furcsák, olyan aranyosak vagytok, mint a ki
Ott most valami baj vívódik,
olyan érzésük kezdett támadni, mint a mézes ide körmölt benneteket. Ti kis iskolásgyerek
Valaki hal, vagy születik.
napokban.
Élet-halál kérdése dó'; el
betűk . . .
Bizony, hogy eltelt az idő! Már félesztendős
Ott most talán szürkületig.
Megcsókolta őket s aztán gyorsan tovább
házasok!
pakolt.
Fut a vonat az éjszakában,
Találtak egy hatalmas tükörsima jeget.
Icza tapsolt, visongatott és ujjongott örö¬
XXV.
Mindig parányibb lesz a fény,
mében.
S távol, elől már lángok égnek
Délután öt órakor Icza a vállára borított egy
Mind a két férfi egyszerre ajánlkozott, hogy
Az égtáj érkező ivén.
felcsatolja a korcsolyáját. Icza az urának adta nagykendőt.
Hová mégy drágám? — szólt oda neki
a lábacskáját, de a másikkal kaczérkodott.
Lángban ragyogva áll a város,
Miskolczyné,
a legkellemetlenebb minden ven¬
Énók csak úgy talpon merészkedett be a
A mulató, nagy paloták, dég papné közt. Egy szűcsnek a lánya, a ki
jégre,
a
mely
szélen
havas
volt,
de
beljebb
si¬
S hogy, hogy nem : azért mást se látunk,
mább, mint az üveg s onnan nézte, hogy eresz¬ tíz esztendeig várt az urára, míg az elvégezte
Bármerre járunk, jön utánunk
a kollégiumot s még csak nem is titkolja a
kednek be a síkra amazok.
Az a magányos mécsvilág.
Kar karba fonva, egymást átölelve siklottak gyalázatos, sőt maga beszélte el, hogy diák
Szávay Gyula, el előle s nem hallották, jaj, nem hallották volt az ura s náluk lakott, mikor megfogta
magának. Képzelni lehet, milyen vén lány
/
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lehetett, mikor összeesküdtek, ha ő már tiz
évvel azelőtt is olyan nagy lány volt, a kinek
házasságon jár az esze s gavallért fog ma¬
gának.
- Kimegyek, drágám, - - mondta Icza, valamit elrendeltem a - személyzetnek, s
most meg akarom mondani, hogy már nem
kell.
Gúnyosan beszélt, sértően és kötekedve.
Miskolczyné nevetett.
- Minek tartasz személyzetet, akkor nem
kellene annyi ellentmondó parancsot adni!
— Hozzá vagyok szokva, kedves, — mondta
Icza robbantó nyájassággal, - - nagyon hozzá
szoktam otthon.
Ezzel elment, s kaczagott magában, hogy:
most kapott egy falatot a nyavalyás.
És sietett ki a kertbe. Ábrisnak akarta meg¬
mondani, hogy már letett a dologról. Nem uta¬
zik el, hadd maradjon csak minden a régiben.
Jöjjön el holnap, hiszen inkább azt várják
meg, hogy ezek a szarkák elmenjenek, mint
hogy ők hagyják el a fészket.
A kert mögött minden csendes volt. Sehol
semmi kocsi, semmi szán.
Icza elámulva nézett körül. Az ő számítása
szerint már itt kellene várnia a szánnak.
Hallatlan ! Az az ötlet döbbentette meg, hogy
talán nem is jött el.
Az lehetetlen.
Dobbantóit a lábacskájával.
Aztán várt, várt, semmi zaj. Nem terem elő
a szán a két tüzes paripával a föld alól, sem
a hó alól.
Mégis csak hallatlan!
- Ilyen csalódás ! - - kiáltott fel magában
Icza.
S tovább várt, még egy pár perczig.
- Hitvány fráter! - - mondta ki az ítéle¬
tet. — Hitvány fráter! A szemem elé ne ke¬
rüljön többet! Ha Énóknak izentem volna ezt,
pláne írtam ! írtam ! Hallatlan ! Énók négy¬
lovas hintóval várt volna. Ah, nincs is több
olyan ember a világon, mint Énók.
Még pár pillanatig várt, aztán gyorsan meg¬
fordult, s felszaladt a kerten.
Beleütődött a sötétben egy fába.
r
"Aztán elesett, alig tudott feltápászkodni.
• Úgy szepegett, mint egy gyerek. Pisszegett,
s nem mert sírni!
A mikor már egészen közel volt az udvar¬
hoz, valami gyanús neszt hallott, a mitől úgy
megijedt, hogy meg kellett állania. A térde

remegett, a lélekzete elakadt s biztos volt
benne, hogy mindjárt megeszi a farkas.
- Jaj Istenem, — gondolta el, — minek is
jöttem ide, a hol mindenki gazember és farka¬
sokkal van tele még az udvar is.
- Icza, Icza, Iczám ! — kiabált az ura.
Ő nem mert szólani.
De Énók mégis megtalálta, meglátta a sötét¬
ben is és hozzá szaladt.
Felfogta erős karjaiban az ájuldozó aszszonykát.
- Lelkem, egyetlenem, hol jársz itt ? Te kis
angyalom, édes, édes!
Nem talált szavakat, hogy hirtelen kifejezze
ijedtségét, szerelmét, örömét, csak egyre ismé¬
telte : ,
- Édes, édes !
És bebugyolálta a nagykendőbe.
Az asszonyka kényszeredetten elnevette ma¬
gát. Az jutott eszébe, hogy az ura épen úgy
csavarja körül rajta a kendőt, s úgy veszi az
ölébe őt, mint a pólyásbabát szokás.
És erről hirtelen eszébe jutott valami, úgy,
hogy elhallgatott s remegni kezdett.
- Mi bajod gyermekem ? — suttogta szen¬
vedélyesen az ura.
- Beteg leszek! — suttogta az asszony.
- Az Istenért, mi bajod?
Az asszonyka csak szepegett.
Énók igyekezett meglátni az arczát, de olyan
sötét volt, hogy lehetetlen volt, hát odaszorí¬
totta az arczához, hogy érezze.
- Mi bajod, mit érzel? - - sürgette ret¬
tegve.
- Nekem gyerekem lesz ! — nyögte az aszszony.
A férfi úgy érezte, mintha megnyílt volna
alattuk a föld s most rettenetes sebességgel
repülnének világtalan világokon keresztül.
— Én már régen tudom, — suttogta az aszszony, — csak nem mertem megmondani!
A férfinak repesett a szive és édes könny¬
patak eredt meg a szeméből.
Forrón magához szorította az asszonyt, de
abban a pillanatban kíméletesen el is tartotta.
Nem szabad! . . .
S nem bírt mozdulni, mintha gyökeret vert
volna a lába.
Úgy emelte terhét, mintha a téli éjszakában
ő volna az a boldog csodafa, a mely érett gyümölcsö;kkel virágzik.
- Édes, édes feleségem, mindenem, minde¬

déin, életem, üdvösségem, mindenem, - - da¬
dogta, szinte megbénult szívvel.
Hiszen akkor mindent ért. Azt a sok sze¬
szélyt s mégis sok gondoskodást.
Az angyal. Öntudatlanul hogy vívódott benne
a lány s az anya.
Az első szabad akart lenni, a másik pedig
építette a fészket. És milyen nagyon, nagyon
jól sikerült minden, a mit csinált.
Lám az angyal, még a szeszélye is mind
igazi gyümölcsöt terem. Az imént vérig meg¬
bántott egy papnét, egy vendéget. S a többiek
mind alig-alig várják, hogy körülrajongják és
agyonbeczézzék. Mert mindannyiuk szivéből
volt, hogy végre van valaki, a ki jól letörte a
szarvát a szűcsmester pökhendi lányának.
Ki merte volna ezt más megtenni, mint a
galamb papné!
S Pap Énók oly hő szerelemmel öleli magá¬
hoz s úgy tartja karjain a maga mennyországát,
a hogy csak tarthatja egy szerelmes férj a maga
dicső kis feleségét, a kinek minden szava, min¬
den mozdulata álom és áldás! Áldás!

A FEKETE POSTA.
Elbeszélés. — Irta Lengyel Menyhért.
Akkortájt a Garda-tó mellett voltam, nagy
magánosságban éltem s hétszámra nem beszél¬
tem senkivel. A penziómban forrt és pezsgett
az élet, emberek jöttek-mentek, vidámak vol¬
tak és mámorosak a fiatal tavasztól, mely
egészen korán ült be a völgybe s ott nagy
lakodalmat rendezett: ragyogó napsugarával
csodálatos színekre festette a nagy tó rengő
vizét, a völgyben friss virágokat nyitott s ál¬
landóan derült mély kék eget borított a vi¬
dékre. Mindettől az emberek egészen megbó¬
dultak, kiabáltak, nevettek, futkároztak, az
életöröm kipezsgett belőlük, megszépítette
őket, a penzióban hirtelen szerelmek lobban¬
tak fel, máról-holnapra apró vígjátékok és
drámák játszódtak l e ; - - nagyon mulatságos
lehetett. De mondom, engem ez mind nem
érdekelt, az öntudatra ébredés szomorú fiatal
esztendeit éltem, mikor az ember igazán kezd
gondolkodni s konokul el van szánva arra,
hogy végére jár a világrejtélyeknek, a vég¬
okoknak, az életjelenségeknek - - mindannak,
a mi misztikus és sötét kérdőjelként mered
fel a gondolkodó ember előtt. Akkor még nem
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lommal vagyok Ön iránt. Ön megmenthet en¬
hittem, hogy megfejthetetlen kérdések is van¬ át országokon, hegyeken, tengereken, elén az gem, segíthet rajtam.
nak s megdöbbenve állottam meg az élet nagy embert és szivén találja. Nem lehet előle <
— Szívesen, feleltem készséggel.
zűrzavara előtt, kutatva az utakat s a lehe¬ menekülni. Nem borzasztó ez ? - - Nem nyug¬
Én holnap reggel mégis elutazom. Vero¬
tőségeket, melyek segítségével eligazodhatok talanító ez ?
nába megyek. Meghagyom Önnek a czímemet.
- Hát rósz híreket vár hazulról ?
benne, így barangoltam be a virágos völgyet s
Ön pedig legyen olyan jó, menjen el holnap
a sziklás tópartot, magamba mélyedve, gon¬ deztem részvéttel.
a postára s vegye át a nevemre érkezett leve¬
— Istenem - - mondta szomorúan - - mit leket. Azután bontsa fel őket, nem bánom,
dolkodva és nagy belső küzködéssel — azt
várhat mást az ember. Úgy-e van egy csomó bontsa fel őket. Olvassa el s küldjön egy rö¬
hiszem, egy kicsit beteg is voltam.
Egy este a tó partján ültem, azon a he¬ más ember, rokon, barát, szülő, testvér, a vid sürgönyt, csak annyit, jó vagy rósz hírek
lyen, a hol különösen szerettem tartózkodni. kiknek a sorsa elválaszthatatlanul össze van jöttek-e. Ezt meg kell tennie. Ez lesz az át¬
Hátam megett a kivilágított villasor, a zajgó, kapcsolódva a mienkkel. Aggódunk értük. El¬
eleven kis fészek, előttem a sötét tó, melyet kerülhetetlen, hogy ezek közül valakinek baja menet, egyszerre magam meg sem merem meg¬
ilyenkor még mélyebb árnyékba borítottak a ne essék és jön a hír és megsebez, leterít csinálni a dolgot. Segítenie kell rajtam.
partjain egyenesen ég felé meredő különös bennünket. Nem lehet előle kitérni. Én külön¬ Megteszi.
Megígértem neki, mert láttam, ez mennyire
rajzú hegyek, melyek sziklái közt egy-egy ben nemcsak azokért aggódok, a kikhez közel
cziprusfa állt hallgatagon. Messziről, a hullá¬ állok - ismeretlen emberek sorsa is szána¬ megnyugtatja. Azután hazamentünk. Másnap
mos, sötét vizek mélyéből, néha hajó közele¬ lommal tölt el. Mind egy testvér vagyunk s reggel ő elutazott s én elmentem a postájáért.
dett, vörös és fehér lámpáinak fénye remegve a végzet mindnyájunkhoz mérten egyformán Nagy halom levele feküdt ott. Nem mondom,
sávozódott szét a habokon. Nagyon szép volt. kegyetlen - - még talán ahhoz inkább, a ki¬ hogy magam is nem voltam egy kicsit izga¬
Sokáig ültem itt, gondolkodva és szemlé¬ nek meg kell tudnia, milyen szerencsétlenség tott, a mint a vészes leveleket átvettem, me¬
lyek mint a kopók üldöztek egy szerencsétlen
lődve s jó későn vettem észre, hogy mellet¬ történt a másikkal.
embert. Azután hazamentem, nekikészültem s
- Ez az aggódás, várakozás, rettegés tem a padon, a sötétségben egy másik hall¬
gatag ember ül, ugyanolyan csendben mint mondtam én - - csak beteges állapot, a le¬ felbontottam a borítékokat. Szabószámlák vol¬
én, csak a mint a hajó közeledett, mozdult hangolt idegrendszer gonosz játéka, meg kell tak benne, eljegyzési értesítők s nőegyleti köz¬
gyűlésekre szóló barátságos meghívások.
meg s vált nyugtalanabbá. Azután félénken s tőle szabadulni.
- Hogyan? - - kérdezte csüggedten.
szinte bocsánatot kérve, hogy zavar, megszó¬
- Elébe kell állani minden jó vagy rósz
lított :
- Nem tudja uram, hoz-e ez a hajó postát? hírnek, bátran. Maga az aggódás és félelem NÁZÁRETH ÉS A TÁBOR-HEGY.
— Nem hiszem, - - mondtam - - ez kirán¬ sokkal gonoszabb, mint a legrosszabb valóság.
Caifa szűk sikátoraiból kifordulva s hátunk
duló hajó, Gardonneból jön vissza fürdőven¬ A félelem ellen kell küzdeni, mint egy egészen megett hagyva a Carmel-hegyláncznak a ten¬
czélszerűtlen és felesleges dolog ellen. A fé¬ gerbe kiugró legendás szirtfokán épült karme¬
dégekkel, a postát pedig vasúton kapjuk.
lelem Tontja meg az ember életét. Le kell lita-kolostort, narancs- és pálmaligetek között
- Délelőtt, ugyebár?
gyűrni, - - d e ez csak úgy lehetséges, ha az rátérünk a názárethi országútra. Észak felől,
- Igen, délelőtt tízkor az elsőt.
ember ismeri a gyökereit, a sötét barlangot,
- Biztos ez, uram?
melyben a félelem rémei tanyáznak. Ez a a sarlóalakú íengeröböl túlsó szélén, még föl¬
- Egészen bizonyos.
föl csillan a messzeségben a nekünk magya¬
Elhallgatott, csöndesen ültünk egymás mel¬ barlang pedig az emberi lélek.
roknak különösen nevezetes Akka város haj¬
Érdeklődve nézett rám.
lett. Azután egy kis idő múlva, mintha nem
dan erős falaival s büszkén a távolba tekintő
- Igen, tudni kell, hol tanyázik a félelem
is direkt nekem mondaná, megszólalt:
minaretjével,
hol II. András királyunk, mialatt
és mi táplálja. És tudja-e, hogy mi táplálja?
- Szép hely ez, milyen szop hely.
keresztes vitézei a Tábor-hegyet vívták, főhadi¬
ki
fél,
mind
Az
öntudatlan
gonosz
gondolat.
A
- Nagyon szép, nyugodalmas, mondtam ón
szállását tartotta. Híres e város még arról is,
is és mert rokonszenvesnek tűnt fel nekem ez rossz ember.
hogy
Napóleon 1799-ben három hónapi siker¬
- No de kérem — mondta méltatlankodva —
a csöndes ember s oly régen nem beszéltem
senkivel, tovább fűztem a beszélgetést, azon a ez nőin lehet, ílpen az a bajom, hogy nagyon telen ostrom után kudarczczal volt kénytelen
módon, a hogy az ember ismeretlenekkel be¬ lágy szivő, gyenge ember vagyok, a ki mély¬ falai alól elvonulni.
Jobbról az erdős Carmel-hegyláncz, balról
séges részvétet érez minden emberi baj iránt.
szédbe szokott ereszkedni.
Tudja miért? Mert titokban, szinte ön¬ a Kison-folyó síkja állandó kísérőnk názárethi
- Mióta tartózkodik itt Ön?
tudatlanul is azt kívánja, hogy másokat baj utunkon, míg csak el nem érjük a haroszeti
— Tegnap jöttem.
érjen.
Mert valami lappangó, titkos vágya, tölgyessel borított magaslatot, honnan utolsó re¬
- S meddig marad?
- Holnap reggel utazom, az első vonatta!. hogy valaki, a ki magához közel áll, elpusz¬ mek kilátás nyílik a tengerre. Innen kezdve utunk
tuljon. De erre gondolni se mer. És hogy ne hepe-hupás vidéken, több nyomorult falun át
Megint szünet, azután már ő kezdte:
kellessen rá gondolni, inkább másra gondol. vezet tovább, mígnem Japhia festőién fekvő
- S Ön mióta van itt ?
Inkább fél. így bünteti meg magát azért, hogy városkánál hirtelen feltárul szemünk előtt a
- Három hete.
roszat kivan valakinek. Nézzen csak bele jól mélyen alattunk egy völgykatlanban fekvő Ná— S kellemes itt a tartózkodás ?
- Eendkívül. Nagyon megnyugtató. Nekem a saját leikébe, adjon csak egyszer számot záreth apró, kedves házikóival s az azokat
magának egészen őszintén arról, hogy mi tör¬ övező csinos kertekkel.
ugyanis egy kis nyugalomra van szükségem ténik odabenn. Gyújtson csak egyszer gyertyát
mondtam - - e g y kicsit ideges vagyok.
Názáreth, hol a Megváltó ifjúságát töltötte
a barlangban, majd meglátja, hogy mi lappang el, s hol a zsinagógában mondott beszéde miatt
Sóhajtott.
- Nekem is kellene egy kis nyugalom, ott a sötétben. S ha tudatára fog jutni annak, a zsidók haragját hívta ki maga ellen, a
pihenés. Szeretnék itt maradni. Ha lehetsé¬ hogy mi az igazi ok, ha megismeri magát, keresztény világnak ma is nevezetes zarán¬
akkor eltűnik a félelem s marad a valóság, dokhelye. A mintegy 12,000 lelket számláló
ges volna.
annak megismerése, hogy a lélekben egy csomó városkának kétharmada keresztény, a mi rit¬
- Tovább kell utaznia? Hova megy? gonosz indulat is ott lappang, hogy az ember kaság eme vidéken. A különböző keresztény
kérdeztem.
Nem tudom még... talán Veronába, csak felerészben jó, másik felében gonosz és felekezetek templomok, iskolák, kórházak s
vagy lejebb Bolognába... vagy talán Firen¬ könyörtelen. S ezt tudni kell, ezzel számot egyéb jótékony intézetek fenntartásával verse¬
kell vetni. Nem kell komódiázni saját magunk nyeznek egymással. Leghatalmasabb közöttük
zébe . . . még nem tudom.
- Ha nincs határozott czélja vagy terve, előtt — a képmutatásból származik a rettegés, a görög-keleti és a római katholikus egyház.
nagyon ajánlom, hogy maradjon itt, ennél az azon való rettegés, hogy egyszer csak le¬
Názáreth nevezetességei között első helyen
leplezett bennünket s kiderül, hogy nem is
szebb helyet nem igen talál.
említendő a kinyilatkoztatás temploma, mely
vagyunk
olyan
jók
és
érzékenyek,
mint
a
- Igen, magam is szeretnék itt maradni,
milyennek látszani szeretnénk. Gondolja csak egy földalatti sziklabarlang fölött épült. E bar¬
de mégse lehet - - s habozva tette utána ezt végig s majd meglátja, hogy felszabadul langban történt meg állítólag a kinyilatkozta¬
a posta miatt nem lehet.
tás, miként azt az oltáron levő felirat: «ver¬
- Értem — mondtam — bizonyosan más¬ a lidércznyomás alól. Nekem elhiheti, mert én bum caro hic factum est» tanítja. A barlang
hová rendelte a leveleit, fontos leveleket vár már keresztülcsináltam ezt a szabadulást.
tetejéről egy hatalmas gránit-oszlop csüng alá,
s azokért utazik el.
Elhallgattam s még azután sokáig ültünk hol állítólag a szűz Mária állott a kinyilat¬
- Dehogy - - mondta élénken — a leve¬ egymás mellett, gondolkozva s a nagy vizet koztatás alkalmával. A hivők természetfölötti
leim holnap ideérkeznek s épen azért fogok nézve, melyen mind sötétebb színekben terült csodaerőt tulajdonítanak az oszlopnak.
előbb elutazni.
szét az éjszaka.
Nem messze a templomtól mutogatják ama
Ezt már nem értettem. A dolog oly különös
Egy idő múlva megint megszólalt.
másik
földalatti sziklabarlangot, hol szent Jó¬
volt, hogy nem is akartam tovább feszegetni.
- Igaza lehet. Csak egy kis razziát tartot¬ zsef asztalosműhelye volt s hol a gyermek
De most már ő lett közlékeny, megsejtette tam s máris rájöttem, hogy igaza lehet.
Jézus is tartózkodott. A francziskánusok temp¬
bennem az érdeklődőt, azt, a ki talán vigasz¬
- Tehát itt marad, szépen megvárja hol¬ lomot építenek most a barlang fölé. Egy kis
talhatja, a az olyan emberek közlékenységével, nap a postáját, felbontja s jöjjön, a minek
a kiknél megkönnyebbülés, ha magukról be¬ jönni kell - - a jó vagy rósz hír, mindent el kápolnában a szent családot ábrázoló festmény
látható: József a gyalupadnál dolgozik, mel¬
szélhetnek s az önkinzás egy nemével tárják kell fogadni úgy, a mint van. így lesz?
lette Mária s a kis Jézus könyvvel a kezében.
elő az addig titkolt fájdalmakat — csendesen
- Nem, ezt még nem merem. Egyszerre
A zsinagóga helye, hol Jézus tanított, nem
beszélni kezdett:
még nem merem. Belátja ugy-e, hogy valami
— A posta miatt nem maradhatok. Nem átmenetet kell csinálni. Már egy hónapja uta¬ állapítható meg pontosan, a görögök a maguk
különös-e az, hogy az ember sohasem lehet zom egyik helyről a másikra s a postám min¬ részére vindikálják azt. Épen így a «Mensa
tőle nyugton? Elszökik, menekül, megül a dig jön utánam, nyomon követ. Eddig nem Christi» hitelességéhez is sok szó fér.
Etnográfiai tekintetben legérdekesebb látni¬
világ egy szép csendes zugában, hegylánczok mertem bevárni, még holnap se merem. Ha¬
való a Mária-forrás, melynek vize a görög
zárják be mögötte a láthatárt, folyók és ten¬ nem talán lehet valamit csinálni.
Gábriel-templom alatt átfolyva, egy félkör¬
gerek és idegen országok feküsznek közte és
Gondolkozott, azután felállt, hozzám lépett, alakú boltozatos kútnál a szabadba folyik.
az otthona között, mégis egyszer hazulról a kezét
nyújtotta.
Számos legenda fűződik hozzá. Naphosszat, de
elröppen a hír, borzasztó gyorsasággal száll
- Uram, én Önt nem ismerem, de biza¬ különösen estefelé, názárethi asszonyok, érdé-
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1. A magyar keresztesek által megostromolt bástya a Tábor-hegyen. 2. Názáreth látképe. 3. Mohammedán mecset. 4. A kinyilatkoztatás temploma.
5. A keresztes templom és kastély romjai a Tábor-hegyen. 6. A szent József barlang-műhelye fölött épülő templom. 7. A Mária-forrásnál.
NÁZÁRETHI

kés viseletükben s festői korsóikkal tömegesen
keresik fel a kutat, mely egyedüli forrás a
helységben.
Názárethből mintegy három órai lovaglás után
fönn vagyunk a Tábor-hegyen. A félgolyóhoz ha¬
sonló, 562 méter magas Tábor-hegy hirtelenül
emelkedik ki a környező dombok s az Ezdrelon
síkjából. A hegy tövében nomád beduinok ta¬
nyáznak, kik bizonytalanná teszik a vidéket.
Az út kígyózva vezet föl a hegy erdős s me¬
redek oldalán, hol mindenféle vadállat, így
hiéna is, igen gyakori.
A hegytetőről fölséges panoráma tárul fel
szemeink előtt. Egész Galilea, a maga teljes
szépségében terül el alattunk Kelet felől a
Tibériás-tó északi csücske csillog föl, azon
túl a távol messzeségben a Haurán kéklő
hegyláncza, majd a Yarmuk-folyó mély bevá¬
gása látszik id«, délről a Tell-El-Addsil ki-

KÉPEK.

- Sohleioker Emil Kivételei.

aludt krátere emelkedik ki a síkságból, hol
Napóleon 1799-ben a túlnyomó török csapa¬
tok felett fényes győzelmet aratott. Nyugat
felé a tengerbe kiugró Carmel-hegy látható,
míg északon a 2800 méter magas Hermon
tör merészen az ég felé.
A Tábor-hegyet már ősidőktől fogva a Jézus
elváltozási helyének tartották. Története vissza¬
nyúlik a zsidó királyság és a rómaiak korába.
Nagy Antiochius már 218-ban Kr.e. várost
talált a hegytetőn, melyet Itabryon (vagy
Atabryionnak)-nak neveztek. A keresztények a
VI. században a szent Péter által indítványo¬
zott három sátor emlékezetére három templo¬
mot építettek itt, később pedig a keresztesek
emeltek kolostort és templomot, mely utóbbi¬
nak romjai máig is láthatók. Saladin testvére,
Melik-el-Adil, 1212-ben újólag megerősítette
a helyet, melyet öt évvel később a II, András

magyar király által a szentföldre vezetett ötö¬
dik keresztes hadjárat vitézei eredménytelenül
ostromoltak. Később maguk a muzulmánok
hagyták oda az erősséget, lerombolván a
templomot.
A lapos hegytetőn ma a római katholikusoknak és a görögöknek vannak kolostoraik és
templomaik. Mindkét felekezet a maga részére
reklamálja az elváltozás igazi helyét. Egy, az
arab középkorból származó kapun belépve, a
latin kolostor területén vagyunk. A franczis¬
kánusok szíves kalauzolása mellett megtekint¬
hetjük a romokat, melyek különböző időkből
származnak. Az erődnek nagy kőkoczkákból
összerakott alapfalai a rómaiak műve, míg a
keresztes templom, valamint az ettől jobbra
kimagasló kastély romjai a középkorból szár¬
maznak. Minket magyarókat legjobban érde¬
kelnek egy sarokbástyának romjai. A magyar
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1825-BŐL VALÓ KALAPOK, EGYKORÚ DIVATLAPOKBÓL.

keresztesek meghágták már a hegy oldalát az
1217-iki ostrom alkalmával, sőt a szóban levő
bástyát már be is vették, midőn a sötétség
beálltával kénytelenek voltak visszavonulni.
A másnap megismételt roham a vezérek között
kitört viszálykodás miatt nem vezetett ered¬
ményre s az ostromló sereg eredménytelenül
elvonult. Egyéb magyar vonatkozású emlék
sajnos nem maradt fenn az utókorra.
Schleicher Emil.

A NŐI KALAP.
A leginkább magától értetődő dolog a vilá¬
gon ma, hogy a nők kalapban járnak. Sokkal
inkább, mint a férfiak, mert a férfi csak a
szabadban meg az utczán jár kalapban, zárt
helyen majd mindig kalap nélkül jelenik meg.
A nő ellenben kalappal a fején megy a boltba,
czukrászdába, kalapban vacsorázik a vendéglő¬
ben, kalapban szürcsöli teáját és fogadja a
férfiak hódolatát a jouron, — sőt még a temp¬
lomban is kalapos főre] mondja el imádságát.
A királyhoz audiencziára is kalappal megy be.
Egyetlen hely, a hova nőnek nem illik kalap¬
pal bemenni, a római pápa fogadó helyisége,
mert egy régi etikett-szabály előírja, hogy a
pápánál kalap nélkül, fekete csipkekendőben
kell a hölgyeknek tisztelegni. Nyilván épen
ebből folyik az is, hogy a női elegancziának
a tulajdonképeni attribútuma a kalap. Lehet
egyébként a legfinomabb és legdrágább ruha
a feleségeden, a czipője lehet a legjobb susz¬
tertól való, ékszerei túlragyoghatják összes
barátnői ékszereit, - - ha a kalapja a múlt
saisonról való, hamupipőkének, megalázottnak
fogja magát érezni és csakugyan, ő lesz a
legkevésbbé elegáns a többi nők között.
S ezt mi magától értetődőnek ickintjük.
Akármennyi élczet faragunk is a női kala¬
pokra, belenyugszunk, hogy ez a legfonto¬
sabb része a női toilettenek, mert a saját sze¬
münkkel látjuk, hogy a kalap a legfeltűnőbb
dísze a nőnek. Kivéve az utczát, minden egyéb
helyen többnyin1 ülve látjuk a nőt s ebben

a helyzetben a ruha részletei kevésbbé fon¬
tosak, a kalap ellenben legjobban szembe tű¬
nik. S ha nővel beszélünk, mégis csak leg¬
jobban a fejét nézzük, tehát a kalap deko¬
ratív hatása érvényesül legjobban. A díszes,
drága, finom kalap a mi felfogásunk szerint
elválaszthatatlan az elegáns nő fogalmától.
Ha most már a múltba visszanézőn vizs¬
gáljuk a dolgot, arra a meglepő tényre jutunk,
hogy a nők mindössze talán másfél száz éve,
hogy egyáltalán viselnek kalapot. Nagyon kü¬
lönös dolog, hogy ilyen későn, csak a XVIII.
század vége felé jöttek rá, hogy a női test
egyenesen megkívánja az esztétikai teljesség
szempontjából, hogy a csúcsán, a fejen meg¬
felelő módon dekoráltassék. Az ókori nők ez a társadalomban elfoglalt helyzetükből fo¬
lyik, - - köntösüket szemérmetesen ráhúzták
a fejükre vagy hosszabb utazáskor valami
lapos kalapfélét tettek a fejükre. A középkor¬
ban is viseltek nők kalapot, szalmából font
dísztelen valamit, a fejükön, de csakis a mezei
munka alkalmával. A kalap a nőnek a régi
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SASKIA, BEMBRANDT FELESÉGE, FÉRFI¬
KALAPPAL.

időben nem volt egyéb, mint védő-ernyő a
napsugarak, esetleg az eső ellen, — ha dísze¬
sen, ünnepi alkalommal jelent meg valahol,
akkor kalap nélkül volt. A maihoz képest
épen fordítva állott a dolog: az urinőt az
különböztette meg a parasztnőtől, hogy soha¬
sem volt a fején kalap, míg a paraszt-nő ka¬
lappal dolgozott a mezőn.
Az úrinő és a jómódú polgárasszony főkötőben járt. A főkötő is abból a szükségérzet¬
ből származott, hogy a fejet valahogy deko¬
rálni kell, a haj maga még nem elég, hogy
a fej szerepét a női megjelenés esztétikájában
kellően kiemelje. Érdekes, hogy a kalap szük¬
ségét legelőbb és legjobban a művészek érez¬
ték meg a nőkön. Abban az időben, a mikor
a nők még egyáltalán nem viseltek kalapot,
a művészek, ha kedvük szerinti, dekoratív női
alakokat akartak festeni, kalapot tettek mo¬
delljeik fejére. Eembrandt és Bubens például
feleségeiket kalapban festették le, holott más
nőkről festett arczkópeiken egyáltalán nincs
kalap. Úgy segítettek magukon, hogy a saját
férfiúi kalapjaikat tették nőik fejére, mert ab¬
ban az időben a férfiak viseltek olyan diszes
struccz- és madártollakkal gazdagon ékesített
kalapokat, mint ma a nők. A ma is ismert
úgynevezett Eembrandt-kalapot, mely manap¬
ság a nők kizárólagos dísze, annak idején
csak a férfiak viselték, nők csak tréfából tet¬
ték a fejükre. De olyan művészek szeme, mint
Rembrandt és Eubens, már akkor észrevette,
hogy mennyire kedvesebbé, szebbé, pikánsabbá
tesz egy bájos női fejet egy szép, hatalmas
hatalmas tollakkal ékesített kalap.
A főkötő helyét a XVIII. században, a versaillesi udvar elegáns világában és ennek ré¬
vén egész Európa úri világában a hatalmas
arányú fejdísz - - a coiffure - - foglalta el. Ez
az a kor, a mikor a fodrász, a cóiffeur a leg¬
fontosabb személy volt egy nagyúri nő udvar¬
tartásában, a mikor a dámák csak térden állva
tudtak helyet foglalni a hintóban, hogy torony¬
szerű frizurájukban kár ne essék, mire az estélyre érnek. Az ilyen frizura a franczia ki¬
rályság utolsó időszakában, Mária Antoinette
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királyné idejében óriási arányokat ért el; ada¬
taink vannak 150 czentiméter magas frizurák¬
ról is. Az ily módon óriásira meghosszabbí¬
tott fej alatt szinte törpének látszik a höl¬
gyek teste. Hogy az ilyet nem lehetett magá¬
ból a természetes hajból előállítani, az magá¬
tól értetődik, - - vendégfürtök, tollak, (köztük
különösen a kóesagtoll), selyem, bársony s
egyéb díszek nagy szerepeket játszottak az ak¬
kori fejdíszben.
A franczia nagyúri nő, kinek élete szalo¬
nokban, látogatásokban, gáláns kerti ünnepé¬
lyekben telt el, meg tudott lenni ily fej díszszel. Az angol nagyúri nő ellenben, a kinek
életében fontos szerepet játszott mindig a vi¬
déki élet, a szabadban való kirándulás, lovag¬
lás, mindenféle sport, már nem b9ldogult az
olyan toronymagasságú fejdíszszel. Úgy segített
hát magán, hogy megtartott az uralkodó fran¬
czia divatból annyit, a mennyi megfelelt az ő
életmódjának s a hiányt valami kalap-félével
pótolta. Ez eredetileg valami turbán-féle volt,
később mindenféle díszítmények jutottak hozzá.
Gainsborough képein már olyan kalapokat
látunk egy-egy hölgyön, a melyekkel bátran
megjelenhetne akármelyik mai elegáns hölgy
is a legelőkelőbb helyen.
A franczia forradalom alapeszméinek legna¬
gyobb részevei együtt a női kalap is Angolor¬
szágból jött át Parisba. Kezdetben csakis az új
szellemi irányhoz csatlakozó nők, a szenzáczionálisok viselték s inkább a politikai hitvallás,
mint az Ízlés dolga volt. Az út azonban meg
volt törve s a női kalap megkezdte hódító
útját. Egyelőre még megtartotta a kalap a régi
coiffure emlékeit, a turbánformát, a fátyolt,
a fej kendőt, de csakhamar szerepelni kezd
benne a szalmafonadék, selyem, mousseline és
a kalap megkapja tulajdonképeni lényeges is¬
mertetőjelét, a karimát. A forradalom háborúi,
elején aztán végleges diadalt aratott a női
viseletben a szalmakalap.
A XIX. század elején, 1815 táján az akkori

politikai irányzatnak megfelelöleg történt kísér¬
let a forradalom előtti divat visszaállítására,
ennek azonban nem lett más eredménye, mint
hogy a szalmán kívül használatba jöttek a
finoman szőtt szövetek és csipkék is és érvé¬
nyesült rajta a Biedermayer-izlés előszeretete
a virág iránt. S mind nagyobb díszre törekedve,
a kalap meghódítja a tollat, sőt az egész ki¬
tömött madár-testeket is.
A kalap karimájának nagysága folyton vál¬
tozik. Az 1830 körüli kalapoknak olyasforma
a karimája, mint egy mai gramofon tölcsére.
Egy dolog azonban változatlan marad rajta:
mindig szalaggal kötik az áll alá. Szinte for¬
radalom számba ment aztán a század közepe
táján a kerek kalap, a melyet szalagok nélkül
viseltek. Az a szalag-nélküliség akkor épen
annyi gúnyt, kritikát és zsörtölődést keltett,
mint ma az óriás-kalapok. De nincs az a
konzervativizmus, a mely a divatot fel tudná
tartóztatni. A mi nagyanyáink idejében még
a hallatlan kaczérság jele számba ment, az
ma közrendbeli öregasszonyos viselet. S ezóta
följegyezni a női kalap változatait szinte lehe¬
tetlenség - - a divat mindig a maga korának
kifejezője s mennél gyorsabban és nyugtalalanabbul változik a közszellem és közízlés —
annál jobban változik a divat is. Ezt látjuk a
mi korunkban is és el lehetünk készülve,
hogy ha soká élünk, még nagyon sokféle vál¬
tozatait fogjuk megélni hölgyeink fejdíszeiuek.

A FENYŐFÁRÓL.
így karácsony táján, mikor általános érdek¬
lődés fordul a nálunk egyetlen télizöld fa, a
fenyőfa iránt, hogy ezt, mint karácsonyfát,
legszebb ünnepünk díszéül alkalmazzuk, talán
nem lesz érdektelen, ha egypár perczet s
fenyőfák megismerésére szentelünk.
A fenyő, a íiszafa, a cziprus, a thuja, a
boróka, mindannyian a növényország egyik

legrokonszenvesebb családjának, a tűlevelűek¬
nek vagy toboztermésűeknek tagjai. Már a
laikus szemlélő is, a ki bebarangolja a ter¬
mészet szépségeitől megáldott vidékeket, arra
a meggyőződésre jut, hogy ezek a fák meg¬
egyeznek egymással sok mindenben.
Már külsejükben is nagy ellentétet mutat¬
nak a lombos fákkal szemben. Elágazásuk
módja, leveleik alakja, de életük egész beren¬
dezése is más, mint a lombos fáké. Elágazá¬
suk természete adja meg azt a teljesen saját¬
szerű alakot, a mely annyira jellemzi a fenyő¬
ket. Egy hatalmas sudár törzset fejlesztenek
ezek, a mely délczegen tör a felhők felé,
oldalágaik sokkal vékonyabbak, jelentéktele¬
nebbek, úgy, hogy az egész fa termetét ez a
sudár törzs adja meg. Az oldalágak örvös el¬
rendeződése és felfelé való fokozatos kisebbedése azután teljes piramis-alakot ad a fenyő¬
nek. Csak az elöregedett fák hagyják már el
ezt a délczeg alakot, vagy azok, a melyek
szorult helyzetben, nem megfelelő környezet¬
ben élnek. A mi Kárpátjaink jegenyefenyője,
lúczfenyője, czirbolyája, vagy a híres libanoni
czédrus, mind ilyen karcsú, kecses alkotásai
a természetnek, első pillanatra is elárulva azt
az éles külömbséget, a mely őket a min¬
denfelé elágazó, vastag oldalágakkal biró lom¬
bos fáktól elválasztja. Ha van olvasóim
között olyan, a ki a magyar tengerpartot,
vagy Itália vidékeit járta, bizonyára rámczáfol,
mondván, hogy nem mindig ilyen sudár, pira¬
mis alakú a fenyő. Az olasz pinia, a mely
egy olasz tájképről sem marad el, bizony nem
olyan, hanem sötét, feketezöld koronáját ernyőszerűén teríti szét a perzselő olasz nap elől
árnyékába menekülők feje fölött.
De nem is kell olyan messze mennünk. Még
a délmagyarországi bánsági feketefenyő-fajta
is sokszor ölt ilyen pinia-alakot. A ki a Cserna
völgye vadregényes sziklahasadékai között járt,
bizonyára megcsodálta azokat a remek szép
fekete-fenyőket, a melyek sötét ernyőjüket
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alkotó fa a lúczfenyő (Picea excelsa) a hegy¬
misztikusan emelik a magasba a vakító fehér- egyenlítőtől délfelé alkot erdősegeket a me¬ vidékeken, a mely Kárpátjaink nagy fenyveseit
séében izzó sziklafalak párkányán. Van, mon- lyek azonban korántsem olyan nagy l
alkotja. Magas hegyvidékeink lejtőit átlagosan
dóm néhány fenyő, a mely csak bizonyos désűek és jellemzőek, mint az ejszaki felteke
ideig tartja meg piramis alakját, később, mi- fenyő-öve. Mindezek szerint a tűlevelűek a 500 méter tengerfeletti magasságtól egészen
kor hosszanti növekedése megszűnik, szét- trópusok növényzetében jellemző szerepet nem 1500 méterig mint örökzöld palást fedi. Mint
terülő koronát fejleszt. A piramis alakú tér- visznek, a szavannák, steppék, puszták teru- nagyjelentőségű épületfa is fontossággal bir.
meten kívül még a levelek alakjában is eltér- létein nem élnek meg, hanem csakis oly terű¬ A vörösfenyő (Larix europaea), a mely vékony,
nek a fenyőfák és rokonaik a lombos fáktól, leteken és régiókban, a melyek gazdagabb csomókba foglalt lehulló levelekkel bir, már
A míg a lombos fák levelei rendesen szét- csapadékviszonyaik és egyéb körülményeik kevésbé gyakori, erdőt ritkán alkot, a lúczfenyvesben vagy bükkösben él.
terülő különféle alakú és szabású lemezt folytán fatenyészetre alkalmasak,
Még csak azt említeni meg, hogy a fenyők
alkotnak addig a fenyőfélék levelei rendesen
A nagykiterjedésű ejszaki erdőövben csak
tűalakúak, a miért is tűlevelűeknek nevezik kevés faj él, de ezek nagy rengetegeket alkot¬ igen nagy kort érnek el és igen magasra nő¬
okét. A mi fenyőink közül például az erdei nak. A keletázsiai és az éjszakamerikai Csen- nek. A jegenyefenyő 180—500 évig is éléi,
fenyőnek igen hosszú tűi vannak, már rövi- des-oczeán melletti területen már több faj ala- 60—70 méter magasságot, 2—3 méter átmé¬
debbek a lúczfenyő levelei, ellaposodnak a kult ki. A szorosan vett fenyők (Abietineae) és rőt is elér. A lúczfenyő már rövidebb életű,
jegenyefenyő, a tiszafa levelei, de azért ínég tiszafafélék (Taxeae) csakis az ejszaki féltekén, a 70—120. évben lmár vénül, de néha 300—400
mindig keskeny, szálas alakúak. A thuják az araucariák csakis a déli féltekén élnek, a évig is éléi, l — \ /i méternyi vastag is lesz.
levelei pikkelyszerűek, a szobanövényül sok- taxodiumok, a podocarpusok és cupress-félék A vörösfenyő életkora 5—600 év, vastagsága
szór alkalmazott araucariák (a melyeken kü- mindkét féltekén otthonosak. Ejszak-Európá- két méterig, magassága 50—55 méterig ter¬
lönösen szépen tanulmányozható az előbb bán a legelterjedettebb fenyő a lúczfenyő jedhet. A czirbolyafenyő 6—700 éves kort is
elérhet. Hatalmas, kiszáradt, leemlített termetbeli sajátság) le¬
háncsolt törzse ott meredezik
velei lándzsaszerűek. Igen tar¬
halála után a havasi sziklán.
tósak a fenyőfélék levelei. Már
külsőleg is látszik rajtuk, hogy
Az erdei fenyő kora 2—300 év,
keményebbek, merevebbek, mint
magassága lehet 40 méter, vas¬
a lombos fáink levelei. Ha miktagsága egy méter, a fekete fenyő
roszkópi metszeten vizsgáljuk
kora 2—300 év, 10—30 méter a
őket, látjuk, hogy vastag bőrük
magassága, V 2—l méter a vas¬
van, a mely erősen védi őket a
tagsága. A szintén fenyőféle
szárazság ellen. Különben a szá¬
karcsú, libanoni czédrus 2000
razság ellen való védekezés a
évnél is tovább élhet, magas¬
keskeny levélalak is. Magától
sága a 35 métert is meghalad¬
értetődik, hogy lombos fák nagy
hatja, az északamerikai fenyő¬
és vékony levelei igen sok vizet
óriás, a kaliforniai óriásfenyő
párologtatnak el, a mi nagy
(Seguvia gigantea) a legnagyobb
veszélylyel jár, ha a gyökérzet
élő fák, de egyszersmind a pusz¬
nem tud elég vizet felszívni a
tuló fajok közé tartozik (egyik¬
talajból. Épen ezért télen át,
nek magassága 144 méter, kerü¬
mikor a növény a talajból na¬
lete 35 méter, kora 4000 év
gyon csekély vizet vesz fel, a
volt).
lomblevelek erős párolgása meg¬
Dr. Szabó Zoltán.
fosztaná a növény testét víztar¬
talmától, vagyis a növény el¬
halna. Ezt megakadályozandó, a
SZÍNHÁZ.
lombos fák olyanképen alkal¬
mazkodnak a mi éghajlatunk
Nemzeti Színház : A becstelen. Garalatt a télhez, hogy vizpárologvay Andor drámája. — Mint a falevelelt. Giuseppe Giacosa színműve, Zitató felületeiket lehullatják, lomb¬
gány Árpád fordításában. (Bemutatója
jukat elvesztik. A fenyőfáknak
a Várszínházban.) — Elektra. Hugó
erre a segítségre, a mely el¬
Hofmannsthal tragédiája, Váradi An¬
végre is a részeknek a köz ér¬
tal fordításában. — A szelebnrdi vagy
Minden lében kanál. Moliére vígjá¬
dekében való önfeláldozása, nincs
téka, Kosztolányi Dezső új fordításá¬
szükségük, mert leveleik az előbb
ban. — Vígszínház; A szent liget.
említett sajátságuknál fogva oly
Flers és Caülavet vígjátéka, Molnár
berendezkedéssel bírnak, hogy a
Ferencz és Heltai Jenő fordításá¬
szűkös telet, annak szárazságát
ban. — Magyar Színház: A kis lord.
Burnett Hodgson életképe, Hajó Sán¬
és hidegét kibírják, nem hulla¬
dor fordításában.
nak le, köznyelven szólva, a fe¬
nyők örökzöldek. Az örökzöld
Szem- és fülkápráztató tömege
elnevezés nem is egészen találó,
az új daraboknak kilencz rövid
mert a fenyők levelei sem tar¬
nap lefolyása alatt! Ha az em¬
tanak örökké, hanem csak hoszber elgondolja, milyen frissek vol¬
szabb ideig, évekig, így az arau¬
tak, mikor megszülettek! Azóta
cariák levelei tiz évnél is tovább
talán már egyikmásik túl sem
tartanak, míg fokozatosan elszá¬
élte csecsemőkorát. Tanulmá¬
radnak. A többi fenyőfélék leve¬
nyozni kellene a jövő hét mű¬
lei 4—5 évig élnek, eltekintve
sorát. De nem akarom magun¬
azoktól, a melyek vagy igen vé¬
konyak, gyengék, mint a vörös¬
kat búsítani. Mindnyájan oly
fenyő levelei, vagy a melyek la¬
halandók vagyunk, miért éljen
Török Irma mint Elektra.
posan szétterülök, mint a kelet¬
ép Hofmannsthal Elektrája, a
ázsiai ginkgóéi, melyek nem örök¬
mely talán sohasem is élt. De
HOFMANNSTHAL «ELEKTRA » - JA A NEMZETI SZÍNHÁZBAN. — Veres fölvétele.
zöldek, de őszszel lehullanak.
ne időzzünk a küszöbnél. Mennyi
takarító munka vár reánk !
Habár a tűlevelűek a növényország többi ^Picea excelsa) és az erdeifenyő (Pinus silvesA becstelen írója fiatal ember, a ki nem
nagy csaladjához képest csekély számú fajt tris), hasonlóképen közönséges a boróka (Juni- mindennapi munkát végzett: gyönge darabbal
mutatnak (mintegy 350 faj 34 nemzetség köré- perus communis). Közép-Európában így ná- hódította meg a közönséget. Erő és verve su¬
ben) mégis a földön való elterjedésük tekin- lünk is, a boróka a legközönségesebb fenyő¬ gárzik ki művéből, nevezetes ékesszólás, mely
ében oly kiváló jelentőségűek, hogy hozzá- féle és egyszersmind az egyetlen, a mely az jó ügy szolgálatában áll és szimpatikussá
juk hasonló alig található. Mindenekelőtt jel- alföldön is előfordul. Az erdeifenyő a melyet teszi - - nem a szerző alakjait, hanem magát
lemzo, hogy elterjedésük főképen az éjszaki kettesével álló hosszú tűiről mindenki ismer a szerzőt. Alakjait a szerző sem érzésével át
feltekere szorítkozik. A fatenyészet határán, az egész országban az alföldek, a Bakony' nem hatotta, sem valamely világos gondolat
z ejszaki sark fe é majdnem kizárólag fenyők Közép-Kárpátok és a Bánság kivételével, min- kifejezésévé nem tette. Kompoziczióban is szét¬
elnek. Elterjedésük deli határa egészen a kő- denütt közönséges, egészen a havasalii övig hull a darab.
zepazsiai steppeterületebg, az éjszakamerikai A feketefenyő különösen a Földközi-tengeren
A fiatal Osváth Sándor, egyrészt becsületprairiekjg ér Ezt a határt csak a Földközi ten- terjedt el, nálunk egy változata
beli, másrészt szerelmi ügybe van gabalyítva;
egyik ügyét sem végzi jól; még roszabbul
teszi, hogy ez a két ügye nem nagyon kap¬
csolatos. Múltjában fekete folt van, húsz éves
A magasabb hegységeket leszámítva, csak déli TUS jsergu torzsevei tűnik M. Nyugat-Európa- korában sikkasztott (éhségtől hajtva), azután
Afrika partvidékein és Madagaszkár szigetén bán nagyobb területeken fordul elő, nálunk külföldre menekült, pénzt szerzett, mint gaz¬
fordul elő néhány tűlevelű, továbbá Ausztrália- csak szórványos, gyakoribb a magasabb, de dag ember tért vissza és most — köztisztelet¬
bán keletfelé Tasmániáig és délfelé Ujzeelandig, 1000 métert meg nem haladó hegyvidékeken, ben áll. Idáig a dolog rendben van. De Osváth
Dél-Amerikában az Andok lánczolatán az különösen a Tátrában. Közönségesebb erdőt Sándort ez a sikkasztási előzmény a «becsület*
nagy ellenfelévé teszi. Nincs becsület A mit
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Ferenczy Károly (Zakouskine gróf) és Mészáros Giza (Adrienne).

Ferenczy Károly és Mészáros Giza orosz táncza.

A SZENT L I G E T , F L E R S É S CAILLAVET VÍGJÁTÉKA A VÍGSZÍNHÁZBAN. — Teres főLVételei.

annak hívnak, üres szó. A kik előtte hasra¬
fekszenek, azokat megrúgja azzal, hogy mind¬
untalan a fülükbe rágja: Én valamikor sik¬
kasztottam, tudjátok-e ezt? Azok meg kényte¬
lenek ezt lenyelni és édesen mosolyogni, a
miben neki pokoli kedve telik. (Nekünk is.)
A környezet, melyben látjuk, különben meg¬
érdemel minden rúgást. Mind férgesek. A kép¬
viselő, kinél lakik, vesztegetni jár a minisz¬
tériumokba, üzletfelei érdekében és még roszabbat is tesz, a pénzt zsebrevágja és hazudja,
hogy vesztegetésre kellett. Ügyvédi irodát nyit,
de ügyvédi diplomája nem lévén, züllött ügy¬
védet tart, a ki szignál helyette. De főleg a
nők ! Zilzerné megcsalja a férjét; a férj ezt
a kedvező alkalmat felhasználja, hogy kedves
apósán újabb pénzbugygyasztó eret vágjon.
A pénz elegendő mennyiségben befolyván, Zilzer úr kibékül Zilzernével és Zilzerné kibékül Zilzer úrral. Igaz, hogy ez az egész
ügy csak a példa kedvéért van a darabban, a
férji és a női becsület illusztrálására, más
kapcsolata nincs a főtémával; az is igaz, hogy
fölötte brutális dolog, de hat. Mennyi nyilt
és lappangó elkeseredés lehet a mi társadal¬
munkban, hogy a darabban minduntalan föl¬
hangzó korbácsütéseken ujjong a közönség!
A mi becsületünk csupa képmutatás, mondja
a szerző és a közönség tapsol. Ehhez a nega¬
tívumhoz azonban nincsen pozitívum. Mit csi¬
náljunk a becsület fogalmával? Egészen ki¬
küszöböljük ? Végre is nem mindegyikünk sik¬
kaszthat húsz éves korában. A sikkasztást
meg lehet bocsátani, de a probléma nem ol¬
dódik meg, ha kitűnik, hogy mind bűnösök
vagyunk. Azért a bűn — bűn. A darabnak
ez az ügye nem intéződik el tisztán.
A másik sem, a szerelmi. Osváth ugyanis
nagyon szerelmes az említett képviselő fele¬
ségébe, a ki az egyedüli tiszta, igazán becsü¬
letes egyéniség az egész társaságban. Mikor
nagyszerű gyémántot ajánl föl az asszonynak,
ez haragosan visszautasítja és férjétől kér ol¬
talmat Osváth ellen. De a képviselőnek, a ki
fülig el van adósodva, szüksége van Osváthra
és azért tréfára fogja a dolgot. Az asszony
meghökken. Mi ez? De szenvedélyesen sze¬
reti a férjét ós nem gondolkodik tovább. Meg¬

történik azonban, hogy a férj vesztegető pén¬
zek révén csúnya bajba keveredik és az ön¬
gyilkosság szélére kerül. A nő szerelme még
egyszer föllobban és Osváthtól kér segítséget.
Osváth hajlandó pénzt adni, de — az asszony
szeretője legyen. Az asszony kényszerhelyzet¬
ben van, megígéri. Osváth lemond a kényszerített szerelemről, de midőn a nő férje nem is
kérdi tőle, honnét, hogyan szerezte a pénzt,
az asszony lelke megfordul. Férje szemelát¬
tára ölelkezik Osváthtal és távozik vele. A férj
meghunyászkodottan elfordul.
Mi köze van a becsületkérdésnek ehhez a
szerelmi ügyhöz, és megfordítva? Igazán sze¬
rette a nő férjét és igazán utálta-e Osváthot?
Itt nagy homályosságok vannak a szerző gon¬
dolataiban, mégis ezek a gondolatok, nem
pedig a karakterek, viszik a darabot. De hogy
a társadalom becsületfogalma megérdemelte a
pellengérre állítást, az szent igaz. És ez az
igazság szerezte meg a szerzőnek a közönség
rokouérzését. Hathatósan segítette ebben Als'zeghy Irma a képviselő nejének szerepében.
Mint a falevelek, Giacosának, kinek bájos
Apródja mindnyájunk emlékezetében él, egyik
régibb falevele, melyet valamely szeszélyes
szél most fújt ide a Nemzeti Színház szín¬
padjára. Kissé hervadt ez a falevél. Abból az
időből való, midőn az olasz veristák nagy
kedvvel és tudással rajzolták a nyomor pusz¬
tító munkáját. De Giacosa nem rendelkezik
a veristák keménységével, kérlelhetetlenségével és következetességével. Puha, finom ecset¬
tel rajzolja a pusztulást is. Nagyszerűen felel
meg ennek a darab czíme. A hervadt falevél
is oly puhán, nesztelenül hull a földre, mint
az ő alakjai. Vihar se kell hozzá, a sarat se
látjuk, mely a falevelet alaktalanná áztatja
és szennyezi. Eosini csődbe kerül, anyagi
csődbe, azután erkölcsibe. Gyönge, tehetetlen
ember, igavonó, folyton dolgozik, de családját
nem bírja se kormányozni, se nevelni. Legkeserűbb tapasztalata az, hogy nem tudja, mi
történik a házában. Ez az erkölcsi csőd.
0 maga becsületes ember marad, de mit ér a
becsület, ha vak és ezzel tehetetlenné válik?
Nem tudja, hogy felesége (a második) meg¬
csalja, hogy a fia egy becstelen, de gazdag

nő hálójába kerül, a kit nőül fog venni. De
mindez szinte hangtalanul folyik; mint a
hogy a falevelek hullnak. Ebben a sötétlő
ködben azonban egy bájos Madonna-arcz tűnik
föl, Orsini leánya. Eleinte elmosódó voná¬
sokkal, azután mind tisztább körvonalakban.
A leány elkeseredik, már-már a halálba akar
menni, de apja jósága és egyik rokonának
szerelme megtanítja, hogy hinni kell az élet¬
ben és a jóságban. Boldog lesz. Váradi Aranka
ezt a leányt igazi poezissel játszotta, majd¬
nem minden színészi hamis dísz nélkül, egy¬
szerű hangon, egyszerű lélekkel. Nekem tet¬
szett a darab, mint kissé dekadens iróművészet finom, grácziás alakítása.
Hofmannsthal Elektráját gondosan meg kell
különböztetni Sophoklesétől, ámbár a szinlapon az van, hogy Sophokles után irta a
szerző; de a könyvkiadás czímén ez a for¬
rásmegnevezés hiányzik és ez felel meg a
tényállásnak. Nincsen ebben a műben semmi
Sophoklesből, csak a téma és néhány motivum, de ez szabad jószág volt már az ókor¬
ban és ma is az. A görög élet perspektívája
egészen kiányzik a műből, a mythos háttere
is. Csak a bosszúlihegő Elektra maradt, a ki
embertelenül gyűlöli anyját, mert megölte ap¬
ját. Ez a gyűlölet nem közönséges emberi
indulat, az paroxizmus, az őrjöngő betegség,
az hisztéria. Elektra folyton a földön fetreng,
üvölt, olyan mint egy beteg állat, fű mint a
macska, mozdulatai sem emberiek, ugrik, szö¬
kik, körben fut; mikor a baltát kiássa, melylyel anyját meg akarja ölni, olyan mint a kutya,
ha a földet túrja. Miért nevezte a szerző ezt
az alakot Elektrának ? Micsoda gúnynyal akarja
velünk elhitetni, hogy ilyen lehetett a szép¬
ségimádó görög népnek, e mélységesen emberi
népnek, egyik ideális alakja ? De görög mezbe
ily torzképet öltöztetni, egyike azoknak a
kontrasztoknak, melyekben a perverzns izlés
gyönyörűségét találja. Az átalakítás java része
azonban a nemi élet elfajulásának belekeve¬
rése. Elektra az elfonnyadt szűz, a kiben
a bosszú elhervasztotta nőiességét: ennek
szanaszét heverő romjai ijesztő látványul
szolgálnak. Még néha föllobognak rémes, sápadt lángok, melyek hallatlan szörnyűségek
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sejtését keltik a lélekben. A ki korunk irodal¬
mának kórtanát fogja megírni, becses anyagot
talál majd ebben a műben, Török Irma sok
finom érzéssel akarta velünk megértetni az
alakot. De ehhez a gigantikus perverzitáshoz
nem tudott gyöngébb fizikumával fölérni. Váradi fordítása szép és enyhíti az eredetit.
A szelefamlit is csak az új és virtuóz for¬
dítás kedvéért említjük. De vagy roszul mond¬
ták a rímeket, vagy nagyon elszoktunk a rí¬
mek ekkora bőségétől és prepotencziájától:
kissé zavarólag hatottak. A darab tréfái is
kissé zörgéseknek tetszettek. Ha valaki ezt a
művet modernizálná, az nagyszerű komikumot
bányászhatna ki belőle. Jó előadás.
A szent li</ct kitűnő műhely terméke, de
stílusban elvétették a szerzők. A bohózat esz¬
közeivel dolgoznak, de egyúttal a szatírának
is nyitnak nagy vásárt. Ez a két dolog a mi
ízlésünk szerint nem igen összeférő. Ámde a
franczia drámaipar oly gazdag, hogy minden
kombinácziót megpróbálnak és mindent tet¬
szetősen kombinálnak. A szatíra oly könnyed !
Egy csepp méreg sincsen benne. De lám a
kabaré itt is tért hódít. Valódi betétet enged¬
nek meg maguknak a szerzők, pompás tánczprodukcziót. Hegedű* páratlan ebben a száraz
komikumban, és partnerje, Mészáros Giza, a
Peréni-Píeiffer József Kossuth-szobor vázlata a
bájosságnak gazdagon fölszerelt «raktára».
párisi Nagy Szalonban.
A komikusok mind jók.
A ATS Inni, ez a becses angol idillikum
alkalmat ad a színháznak Fényes Annus, házak külön karácsonyi kiállítást rendeznek,
a csodagyermek, prodnkcziójára. De roszul a legcsábítóbb keretben téve ki közszemlére
mondtam: ez a gyermek nem csodagyermek, mindazt, a mi a nők és gyermekek szívét
ez igazi kis művésznő. Nem lep meg kora¬ megörvendezteti. A férfiak e tekintetben máso¬
érettségével, de érett gyermek-művészetével. dik helyre kerülnek - - talán, mert főleg ők
Minden csodagyermek elsápad mellette. Az a vásárlók.
angol szentimentálizmus kedvessé, a kis leány
Vagyont érő drágaságok mellett filléres apró¬
művészed- műélvezetté teszi a darab megtekin¬
ságokat
látunk itt. E raffinált elrendezésnek
tését.
De valljuk meg; színházi élvezetből egy az az eredménye, hogy mindenki, szegény és
gazdag egyaránt érdeklődik a karácsonyi vásár
héten belül épen elég.
Ezt bizonyítják a boltok előtt torlódó
iránt.
Alexander Bernát.
fogatok és a kirakatok előtt őgyelgők százai.
A divatnak nagy szerepe jut a karácsonyi
vásáron, mert hiszen a női öltözék czélja ma
KOSSUTH LAJOS SZOBRA A PÁRISI nem csupán a szükséges czélszerűség. hanem
első sorban a szeszélyes, fényűző változatos¬
NAGY SZALONBAN.
ság, a mely mindig újdonságokat követel meg.
Tizenöt évi párisi időzés nem változtatott Ezt ama szűk ruhák is bizonyítják, melyek
egy magyar szobrász, Perényi-Pfeiífer József csaknem lehetetlenné teszik a gyors és biztos
ideálisan hazafias érzelmein, kiállította egy járást. Nyáron alul egy széles pánttal össze¬
Kossuth-szobor vázlatát a párisi Nagy Szalon¬ fogták az alj bőségét, most oly testhez állóvá
ban s hozzá különösen lelkes szöveget irt egy szabják, hogy ugyancsak mester kezének kell
bronzlapra franczia nyelven. A vázlattal egyik lennie, a mely kifogástalanul elkészítse.
hazai Kossuth-szobor pályázaton vett részt,
A kabátok inkább rövidek, alul szintén test¬
hol kiemelték szépségeit. A feliratban azon¬
ban nem keressük a kivételest, hiszen egy hez állók, úgy, hogy alig tudjuk megkülön¬
művészről van szó, ki csak bronzzal és agyag¬ böztetni, hol végződik a kabát és hol kezdő¬
gal óhajt sikereket elérni. Mégis kedvesek ne¬ dik az alj. Ez a szabály áll a jelenleg anykünk e sorok és rokonszenves a belőlük ki¬ nyira kedvelt bársonyruhákra is, melyeket egé¬
áradó lelkesedés. A franczia szöveg magyar szen egyszerűen, legfeljebb kevés zsinórral dí¬
szítve, készítenek. A bársony feketeségéhez pom¬
fordítása ez:
pásan illik a fehér hermelin, mely mindenkor
«A magyar függetlenségi harcz hőse: Kos¬ királynője marad e legelőkelőbb prémeknek.
suth Lajos. Felszólította a magyar nemzetet
A mi a szőrmét illeti, pazarul bánnak vele
megsértett alkotmánya megvédelmezésére. Ha¬ a tervező divatművés/ek. A nyakbavetők és
talmas
itumas szavára
szavára a
a nemzet
nemzet minden
mmaen rétege
rétege egyeegye- karmantyúk akkorák, hogy a nők alig "tudnak
sült egy fönséges lelkesedésben s a haza kepe v e i ü k dhánni. A kormnntwi
• •*• »„«,,* °IUÁ™ „
összetartja őket az ellenség súlyosan nyomasztó velük elbánni. A karmantyú egész kötény, a
nagy erőivel szemben. A hazafiak harczolnak nyakbevető széles és hosszú. Az ő segítségükés elbuknak jogaik kétségbeesett és hősi vé¬ kel szélesedik ki némileg a nők felső teste,
delmében. Jött a szomorú, de dicsőséges leve- míg a rövid és szűk ruha alól kivágott lakkrétese az eltiport hazának. Kossuth száműze¬ czipő és áttört harisnya villan ki.
A blúzok kevésbbé divatosak, leginkább kitésben ! A hadsereg haldoklik és megsemmi¬
sül ezeréves jogai védelmében. Majd a nem¬ mona-alaklmn, egy darabból szabottan vise¬
zet újjászületése, a szent jogok biztosítva s a lik : De többnyire nem különálló ruhadarabnak, hanem az alj szövetéből készítve és olyfüggetlenség megszerezve.*
Perényi József szobrász győri származású kor hozzá is varrják Ezt a snit-rnhót (m
.•.tjoijjfi

52. SZÁM. 1910. 57. KVFOLYAM.

VASÁBNAPI ÚJSÁG.

.MI/.M-I

fs/.tnpi;i«/.

KYUn

s/;iriiiil/HSU

"'J"'

inat, (ina-

52. SZÁM. 1910. 57. KVFOLVAM.

és kék, sárga és lila, kék és vörös, de mi¬
csoda árnyalatokban lesznek e szinek meg¬
választva ! Művészi szinérzék kell hozzá, hogy
a jelenlegi hatásokat elérhessük.
A tunika többnyire ezüst vagy arany csil¬
lámmal van tele himezve, az aljára és a derék
kivágása köré is ilyen szegélyt öltenek. Mert
sok gyöngy és csillám nélkül nincs báli ruha.
A szűk tunika szorosan megsimúl az alakon,
ki^yószerű vonalakban emelve ki karcsúságát.
Színházi köpenyeket illetőleg gyönyörű új¬
donságok vannak. Első helyen állnak a puha,
fekete selyemből készültek, melyeket rózsaszinű selyemmel bélelnek és ép ilyen hajtó¬
kákkal díszítenek. Párisi nőnek annál is czélszerűbbek ezek, mert ott a nagy távolságok
miatt nem mehet mindig kocsin a színházba,
estélyre. Villamoson, omnibuszon pedig sok¬
kal kevésbbé feltűnő egy fekete selyemköpeny,
mint az eddig szokásos, világos posztóköpe¬
nyek.
A karácsonyi ajándékok között nagy szerepe
jut itt az ékszereknek, melyeket káprázatos
tömegben látunk mindenhol felhalmozva. Fe¬
hér tüzű gyémántok, lángoló ruhának
mind megannyi vágygerjesztői a női sziveknek.
Eendkívül kecsesek az apró ékkövekkel és
gyöngyökkel kirakott, vékony aranylánczon
függő csecsebecsék. Minden nő a kezében vi¬
seli e hasznos apróságokat, melyek természe¬
tesen olcsóbb fémből is készülnek.
Gyönyörűek még a valódi csipkével szegett
zsebkendők, melyek itt mesés olcsó áron kap¬
hatók. Két-három koronáért már valódi, vert
csipkével szegett zsebkendőt lehet vásárolni.
Nem csoda tehát, hogy minden előkelőbb nő
ezt viseli. Igaz, hogy nem annyira használati
lárgy ez, mint inkább dísz, - - alig tenyérnyi.
Csekély töredékét soroltam el a nagyvilág
karácsonyi divatágainak, de valójában a Jézuska tárháza kiapadhatatlan.
Sárosi Bella,

ÉGI ÉS FÖLDI SZERELEM.

1083

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

tenie. Majd halkan és akadozva beszélni kez¬ úgy ragyogott haja, mintha dicsfény övezné
dett:
fejét és nyakán az apró, pehelyszerű, bodor
- Fiam . . . fiacskám . . . szegény kis ba¬ hajfürtöcskék megható gyermeki látványt nyúj¬
rátom . . .
tottak. Olyan volt, mint viharban megtörött
Ippolito csak a hangot hallotta, de nem ér¬ rózsatő. Hogy megfojtsa itt, nem is kellene
tette a szavakat és tórdenállva, sírva mondta: túlságosan megszorítani gyönyörű nyakát, a
— Te nem szeretsz már engem !
mely olyan volt, mint egy csodaszép rózsa
- Nem, Ippolito, ez nem 'igaz. Szeretlek, szára . . . Milyen tehetetlenül roskadt össze !
szeretlek most is, de józanoknak kell lennünk. Milyen kicsinyek a lábacskái, a melyek ruhája
Szabad nekem lefoglalnom a magam számára alól kikandikálnak! Mint gyermek kezdte ál¬
a te egész életedet? Szabad neked feláldoznod modni legszebb álmait e gyönyörű nő karjai
magad csupán én érettem, a mikor te vagy között és ebben a nagy, mondhatatlan fájda¬
egész családod reménysége, a mikor a művé¬ lomban úgy érezte, hogy mint férfi ébredt fel
szet hiv téged, a jövő vár téged és neked meg e karok között.
kell indulnod hódító utadra? Tartsd meg em¬
Lelkében átviharzott most e boldog hónapok
lékezetedben ezeket a szerelmes hónapokat. minden boldogsága és eszébe jutott az a nagy
Őrizd meg lelkedben az én képemet, mint an¬ vágyódás, a mely azon az éjszakán, a csónak¬
nak a nőnek képét, a ki őszintén szeretett ban elfogta. A halál gondolata újból megbortéged, a ki a leghívebb, legodaadóbb, legőszin- zongtatta:
tébb barátnőd marad ezután is.
- Ölj meg, ölj meg most engem! Ölj meg,
- Elég! - - kiáltott fel Ippolito és izzó hogy ne álljak fel többé, hogy ne lássak többé,

fakók voltak, bár a fa élt még. Lilia szavaira
Ippolito a fa gyökerére mutatott és így szólt:
- A baj itt fészkel és ennek a fának el kell
pusztulnia, ha zöld is még a lombja.
A szerelmükkel nem így történt-e ? A gyön¬
gédség, az odaadás óráira a kétségbeesés órái
következtek. Ippolito, a ki kezdetben remény¬
telenül szeretett, kétségbeesett, most megkísé¬
relte, hogy tovább szeresse Liliát hallgatagon,
vágyak nélkül és nem akart tudni semmit, de
semmit másról, csak erről a szerelemről. Hi¬
szen olyan őszintén, hazugságok nélkül szerette
őt Lilia. Eljött hozzá, felkereste abban a kis
fészekben, a mely olyan messze esik a világ¬
tól és felajánlotta neki szépségének, szellemé¬
nek, szerelmének minden kincsét, a minőkről
eddig legmerészebb álmaiban sem álmodott.
Elhagyta érte hódolóinak ragyogó társaságát,
leszállt trónjáról és elvonult vele a magányos¬
ságba, hogy csak neki és szerelmének éljen.
Mit igért neki Lilia? Semmit. Milyen eskü,

.

(Vígé.)

BEQÉNY.

írta Neera. - Olaszból fordította Ballá Ignácz.

Ott állottak egymással szemben, sápadtan,
megkinozva, ijedten, de mégis szilárd elhatá¬
rozással arczukon. Tekintetük egymásba furódott és lelkűkben, ebben a pillanatban tört
össze valami.
- Figyelj rám, — mondta végre Lilia, le¬
rogyott a karosszékbe és magához ölelte Ippo¬
litót, a ki letérdelt mellette. De mintha eb¬
ben ki is merült volna lelki ereje, szótlanul
nézett maga elé és kezét a fiú vállára támasz¬
totta. Ha beszélni akart volna most, talán kitör
belőle a sírás. És most nem akart sírni.
- Lilia? Lilia?
Ippolito halk szavában könnyek, zokogások,
gyönyörök és remények, kétségbeesések és alá¬
zatos könyörgések, édes tirannizálások, halk
győzelmi ujongások és aggodalmas tépelődések
reszkettek, egész vak, szilaj, fellobbanó, értetlan
ifjúsága ott ^reszketett hangjában,
- Lilia, mit akarsz most nekem ehnondani?
Lilia felvetette szemét és tekintetével magá¬
hoz akarta lánczolni az ifjút, a ki ott térdelt
laba nal
j - Az ő Ippolitója ! Annyira az övé, hogy
megölhetné, ha akarná? De hatalmának tn-
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és már több önálló művét vitték ki Franczia- g y a r u l fol y tat °l a gos) úgy viselik mint az egybe''?' a űel yett, hogy megrészegítette volna,
8zabotta
országból külföldre; Algírnak és Braziliának
*mélységes szomorúsággal töltötte el.
A
}
készített egy-egy monumentális szobrot s mivel
bársonyruhához természetesen bársonyj •?•' e
válnunk !
T
kal
anyagi eszközei az ily vállalkozásokat nem köze»pot viselnek. A magas, kürtőszerű forma
Ulia ajkáról hangzottak el ezek a
litették meg, szövetségben egy más szobrász- "»!]«** sok a széles, lapos kalap is Látunk
^ i / a , m , y e k megtöltötték a levegőt és a
szál, esetleg a ki ki tudta használni a tálén- harangformát, mely teljesen eltakarja a hajat
a íalak is hallhattak? Ezek a rettenetumát. Legutóbb odahaza a Csányi László é s részben az arczot is. Sok a kecses díszszé 6 8 ' l s . ^ n k a r o m l ° szav&k ? És semmi sem, senki
zalaegerszegi szoborpályázaton vett részt szép összeállított, egyenes toll, melyet minden színre
Itakozott ellenük, még ő sem, a lángoló
bársonykalanra
sikerrel.
megfestenek.. Azonfelül fekete bársonvkalanra
elmés,t t af eki
k ü dnémán,
t L i l i a mintha
e l ő t t é svillám
a r c z a t sújtotta
gyakran hermelin. sávot öltenek, a mi naivon
'J?*' °
olebe
előkelő díszt ad.
rejtette.
DIVATLEVÉL.
ha alköz
Estélyi ruhát jelenleg tunika nélkül ,
!
delem pillanatában felébredt újból
T .,4
készítenek. Illetve a szűk selvema i
? b a t o y s a 8 a - L a gy a n czirógatni kezdte Ip-

. ...

arczczal, reszkető ajakkal pattant fel. •— Én
szeretlek és te józan vagy !
Keserű irónia áradt ki szavaiból.
- Józan vagyok, mert több tapasztalatom
van, mint neked.
- Természetesen! Te ezer és ezer férfiban
gyújtottad már fel a szerelem lángját és ott¬
hagytad valamennyit, közben megismerted a
szerelem művészetét, megismerted a módját,
hogy mint lehet ifjú sziveket meghódítani,
mint lehet lábaidhoz térdeltetned őket és mint
lehet eltaszítani valamennyit, ha meguntad
őket, vagy ha más okok miatt ez kívánatos rád
nézve !
Lilia már az első szavaknál elpirult. Az
utolsóknál már nem tudta magát tovább tür¬
tőztetni, zokogásba tört ki és arczat kezeibe
temette.
Érzelmeinek első felviharzásában hallotta
ugyan Ippolito Lillának zokogását, a mely a
gyönge nőt egész testében megrázta, de érezte,
rettenetesen érezte azt is, hogy ő mit szenved.
A karosszékben összeroskadva ott sirt, zo¬
kogott Lilia. Az ablakon át beszűrődő fényben

ne halljak többé, ne érezzék többé és hogy az
utolsó sóhajom a te csókodban haljon el!
Újból térdreesett Lilia előtt, kétségbeesetten,
görcsösen magához szorította és elrejtette arczat
ölében.
És most együtt sírtak ! Együtt sírtak, sóhajtoztak, csókokat és Ígéreteket váltottak, kezd¬
ték belátni annak lehetőségét, hogy elváljanak,
le akarták győzni egymás fájdalmát és megint
csak sirtak és megint csak zokogtak.
— Szeretsz? — kérdezte súgva Ippolito és
olyan közel hajolt Lilia füléhez, hogy az lehe¬
letének forróságát is érezte.
És mialatt reszkető kézzel simogatta Lilia
gyönyörű haját, Lilia átölelte Ippolitót és csó¬
kokkal borította ajakát.
XVIII.
Az első szárnycsapás.
Hosszú hegyi sétáik közben, még szeptember
havában feltűnt mindkettőjüknek egy vén, vihar¬
tépett fa az lít szélén, a melynek virágai már

milyen kötelesség, milyen fogadalom köti hozzá
Liliát? Lilia szabad volt, őszinte, nemeslelkü
és loyalis. Mit kívánhat még többet ? Kénytelen
volt megvallani saját maga előtt, hogy köteles¬
sége volna hálásnak lennie és nem szabadna
szemrehányásokkal és siránkozásokkal gyö¬
törnie. Meg kellene köszönnie azokat a kivá¬
lasztott kegyeket, melyekben részesítette, fejét
alázatosan meghajtani előtte és eltűnnie és el¬
vinnie magával a múlt örömeinek gyönyörű
emlékeit
Ó, de hogyan volna mindez lehetséges, a mi¬
kor annyira, de annyira szereti Liliát ? Mert
még mindig szereti, még most is, a mikor Lilia
már uralkodni tud saját magán. De miért ural¬
kodik már magán? Hogyan tudott kilábolni
ebből a szerelmes lázból ? Ezt meg kell tudnia.
Hát csak ámítások lettek volna azok a boldog
órák, a melyeknek két szivet kellett volna
egygyé forrasztaniuk? A két lélek tehát nem
egyesült mégsem ? Csak az ajkak forrtak egybe?
A két lélek nem?
Reggel, alig hogy felöltöztek, Lilia Filadelfiába táviratozott és tudatta Ippolitóval, hogy
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megmásíthatatlanul el kell válniok. IppoJito pott és nagy szemében kövér könnycseppek
nem ismerte és sohasem is ismerte meg e táv¬ ragyogtak.
- Tehát — gondolta magában Ippolito, irat tartalmát, de a körülmények találkozásá¬
ból, Lilia határozott hangjából és komoly már az ő számára is kezd kegyetlen, tirannikus
lényéből megtudta, hogy a szakítás immár lenni az élet. Alig hogy két éves, máris érzi a
béklyót. Máris meg kell hajolnia az erőszak
befejezett tény.
Mint őrült szaladgált fel és alá a kertben. előtt. Meghajolni az emberek, a sors, a tör¬
Hol a legsötétebb árulás vádjával illette Liliát, vény, az erősebbek akarata előtt, meghajolni
hol önmagának tett szemrehányást hálátlan- az igazság vagy az igazságtalanság ereje előtt.
ságáért, de mindebben csak ő szenvedett iga¬ Ez az élet. Sirj csak, sirj, kicsike Ni, ordíts,
zán. Ahoz a gondolathoz, hogy elveszíti az harapj a földbe, védekezzél, tiltakozzál... Min¬
imádott nőt, még egy másik, gyötrelmes gon¬ dég fogsz találni valakit, a ki legyőz !
Leverten lépett be a házba. A lépcső alján
dolat társult, a mely nem öltött még ugyan
határozott alakot, de a mely így, kibontakozat- találkozott Liliával. A szürke ruha volt rajta
és gyönvörfi szeme vöröses volt. A hidegtől ?
lanul is rettentőnek tűnt fel előtte . . .
Tanácstalanul, mintha üldöznék, futkosott Vagy a sírástól ? Máskor nem töprengett volna
egyre, majd lázban égve és dühösen, majd ezen, de most elkeseredve és kételkedőn, azt
némán és tompa levertséggel, tántorogva, mint kérdezte újból magától: «A hidegtől, vagy a
egy részeg, födetlen fejét az éjszaki szél teljes sírástól? . . .

ESTÉLYI BEI.ÉP'Ö.

ESTÉLYI RUH A.
TÉLI

dühének kitéve, de fásultságában ezt sem
érezte.
A mikor végre visszatért a házba, a küszö¬
bön ott látta Nit, a ki dnrczásan és arczán ma¬
kacssággal állott ott. Mansa tiszta köténykét
akart reáadni, de Ni csökönyösen ellenkezett:
«Nem, nem, nem!»
A gyerek látványa gyöngéd résztvevéssel
hatott Ippolitóra, a ki maga sem tudta, hogy
ki iránt érzi ezt a részvétet, ezt a szánakozást:
maga, vagy a gyerek iránt?
Nem ! - - kiáltotta még egyszer a kis
ökölnyi emberke, a ki meg akarta védeni saját
szabadságát
Mansa most, minden további szóbeszéd nél¬
kül megragadta Nit karjainál, fölemelte a leve¬
gőbe és bár a gyerek rugkapálódzott, levette
köténykéjét, ráadta a tisztát, majd újból letette
a küszöbre, a hol azelőtt állott
A mikor a kis Ni látta, hogy az erőszak
mégis győzött felette, nagy fájdalom foghatta
el a megaláztatása miatt, mert a földre vetette
magát, csapkodott, rugdalódzott, a földbe hara¬
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mély, őszinte részvétet ébresztett lelkében Ip¬
polito iránt. Mihez fog most kezdeni ez a sze¬
gény Ippolito ? Az a vihar, a mely ott robogott
el feje felett, nem vonulhatott el hatástalanul.
Ez az élmény egész életére kitörölhetetlen
bélyeget kellett hogy nyomjon. Lilia tudta ezt,
látta ezt és ugyanekkor anyáskodó gyöngéd¬
séggel és aggódással félt ettől.
Viszavonult szobájába és most ott járt fel és
alá és megpróbálta, hogy gondolatait külön¬
féle útikészülődéssel elterelje, fölhányta a fióko¬
kat, felnyitotta és lezárta újból az útikosara¬
kat. De egyszerre valami halk hangot vélt hal¬
lani, a mely sóhajhoz hasonlított, de nem tudta
rögtön meghatározni, hogy honnan jön ez a
hang, a mely olyan szokatlan volt neki. Egy¬
szerre átvillant az agyán: az ablakhoz sietett,
feltépte és most már tisztán hallatszottak fel
hozzá ezek a panaszos hangok, a melyek halk,

KARAKÜL KABÁT FEKETE RÓKÁVAL.

DIVAT.

- Téged kerestelek, - mondta Lilia szelí¬ magába fojtott zokogás hangjai voltak, mintha
den, — elébed jöttem . . .
könnycseppek hullanának egy zongora elefánt¬
- Köszönöm.
csont billentyűire.
Ippolito maga sem tudta, hogy mit felel.
- Ippolito!
Nem volt elkészülve, hogy most Liliával talál¬
Az édes név elhangzott ajkairól, a míg ő
kozzék. Osztönszerűleg érezte a szükségét az kihajolt az ablakon és élénken figyelt. A mióta
egyedüllétnek.
itt éltek a villában, Ippolito még egyszer sem
Lilia megérezte ezt és fölment az emeletre. ült a zongorához. Sohasem jutott eszébe gon¬
0 is küzdött. De ő nem érezte azt, hogy csaló¬ dolat, sohasem fogta el vágy, a mely nem e
dott, mert előre tudta, hogy így nem tarthat szerelemből fakadt volna és a mely nem ezt a
örökké. És mégis, most nehéz szivvel készült szerelmet szolgálta volna. A jobbik szelleme
elválni Ippolitótól, a kit annyira szeretett. Mi¬ vezette talán most a harmóniának ehhez a
kor ismert ő még egy ilyen finoman felajzott forrásához, hogy kiöntse belé egész fájdalmát?
húrú lelket, ilyen finom intuicziót a szerelem Igen, igen! Most törnek fel, lassan, lágyan,
minden kérdésében, ilyen fogékony szellemet mint könnycseppek a szenvedéstől megkínzotminden szép iránt ? A hódolathoz szokva, Lilia tak szemében. És milyen édesek, milyen szivetjól tudta, hogy soha többé nem fog ilyen
őszinte, nyilt és forró rajongásra találni, mint tépők, milyen gyönyörűek voltak ezek az első
Ippolito szerelmében. Nem ajánlotta-e fel gye¬ könnyek! Milyen ifjúi tiszták és ragyogóak!
rekes pillanataiban, hogy elveszi feleségül? Ez És egyre hevesebben és hevesebben törtek elő,
az ajánlat és az a groteszk, de szomorú lát¬ mint vízesés és a természet minden csodás
vány, a melyet ekkor nyújtott, mcst újból hangja ott csengett benne. Meleg, eleven rög¬
eszébe jutott Liliának és ez a visszaemlékezés tönzés volt és mint aranyfonál húzódott át
rajta a szelíd szomorúság, mint sebesült imája,

MODERN NŐI KALAPOK,
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- Mit törődöm én ezzel ? — ismételte Ip¬ ennek örül, a ki a kicsit kapja, ez teszi széppé,
a ki bajtársaiért imádkozik, mint a szerelem
boldoggá és sugarassá az estéjót. A kis és keve¬
szava, a mely kétségbeesés közben hagyja el polito.
sebb díszfí karácsonyfa tehát nem szegényebb,
Lilia csöndesen folytatta:
az ajkat. Igen, Ippolito izzó, gyöngéd, nagy¬
- Meg fogod örökíteni szerelmünket mű¬ lélekben nem tartalmatlanabb, mint hatalmasabb
lelkű, nemes és erős művész lelke zokogott
veidben, és így, a mi másként halandó lett és pomházóbb testvére. A gyermek nem csinál
ezekben a hangokban.
Lilia hirtelen betette az ablakot és lesietett volna, örökké fog élni.
összehasonlításokat. A gyönyörűség, a mely neki
- Hiúság! — mondta Ippolito.
a lépcsőkön. A folyosón találkozott Mansával,
jut, teljes. A maga karácsonyfáját mind a leg¬
- Nem, — felelte Lilia, a meggyőződés nagyobbnak, a legfényesebbnek, a leggazdagabba ki megkérdezte, hogy ne vigyen-e lámpát az
őszinte hangján, - - örök szerelem! Égi sze¬
emeleti szobába.
nak látja. Ez a karácsonyfa varázsos sajátossága.
- Nem, — felelte Lilia, a nélkül, hogy meg¬ relem !
Ippolito ujjai halkan siklottak végig a bil¬ Ks ennek a varázsnak pusztulása az, a mit te¬
állt volna, — és a fiatal úr?
mérdek fájdalommal és keserűséggel gyászolunk
- A signore nem is felelt, a mikor ezt kér¬ lentyűkön.
még
akkor is, a mikor összes többi ékességeit
Lilia
.
.
.
deztem tőle. Szent Isten, úgy játszik, hogy az
már reges régen elfelejtettük. De az életnek leg¬
- Ippolito!
embernek könny szökik a szemébe !
Ks Lilia most odaborult Ippolito vállaira, nagyobb értékei és örömei azok, a melyeket leg¬
Lilia zajtalanul lépett be a szalonba és leült
egy sötét sarokban. Ippolito nem vette észre. forrón, bensőségteljesen magához ölelte, mintha tovább érdemes siratni.
Folytatta a játékot, variálta a témát, a mely¬ az ember az oltáriszentséget szorítaná ma¬
*
ben az eltűnt boldogság hangja mintha vissza¬ gához.
Különben épen a kis és szegényebb díszű kará¬
Valami erővel teljes, férfias fájdalom zson¬
visszatért volna és feléledni készülne. Lilia alig
tudta elfojtani sikoltását, a mikor felismerte gott Ippolito szivében. A billentyűkön új han¬ csonyfának igen érdekes magasztalását olvassuk
benne az Énekek énekének motívumát: Te, a gok viharzottak át, a melyek reszkettek, mint egy franczia újságban egy gyermek-orvos tollából.
kit az én lelkem szeret! És az izzó, szenve¬ az emberi lélek és ideges ujjai alól gyönyörű Nem épen a karácsonyfáról van szó, hanem arról,
a mivel körülrakjuk. A játékról.
délyes, érzéki zene néhány ütemben jelezte a melódiák virágoztak ki.
Csodálatos hangok ölelték körül a két sze¬
közeledő misztériumot, a fák között csicsergő
A franczia orvos azt panaszolja, hogy a modern
madarak énekét, a mikor a hajnali nap első relmest, a kik fölé egyre mélyebb és sötétebb technikai haladás veszedelmes irányban érvénye¬
sugarai érik fészküket, a szerelmet, mely édes, árnyékokkal borult az este.
- Ó, ő erős, erős! - - ujjongott lelkében sül a gyermekjáték készítésében. Egyenesen azzal
mint a kertek mézédes gyümölcsei, a hol szökő¬
Lilia.
— Sikerülni fog! Ki fogja csak sejteni fenyeget, hogy az ellenkezőjévé hamisítja a játék
kutak csörgedeznek lágyan, a hol láthatatlan
is,
ha
évek múlva ezeket a hangokat hallja, rendeltetését. A gyönyörködtetés helyett a szellemi
szárnyak suhantak át a lombok között és a
rózsák kelyhe becsukódott a titokzatos nyári hogy egy estén, a tóparti magányos villában túlerőltetés eszközévé teszi.
Ha a technika haladása a gyermekjátékon is
alkonyatokon. Oly erővel és olyan élénken két egymástól elszakított vérző szívből bugyidézte fel azt az órát, hogy Lilia szinte hal¬ gyantak ki? Az emberek azt fogják kérdezni: érezteti magát, az nem baj, sőt szükséges is. A ha¬
lani vélte a tapsvihart, a mely a Konzervatorio «Hol végezte a tanulmányait? Ki volt a mes¬ ladás egy csomó csodát produkált és az emberi¬
nagytermében feldördült. De alig hogy föl¬ tere ? Milyen iskolához tartozik ?» És senki- ségnek e meggazdagodásából a maga részét a gyer¬
idézte, máris eltűnt újra az emlékek, a han¬ sem fogja megadhatni az igazi választ, de min¬ meknek is ki kell adni. Mindenki, a ki akarja,
gok erőteljes kavargásában, a melyben ez a denki vele fog sirni! 0, szerelem; szerelem, meggyőződhetik róla, hogy a gyermek ezt a maga
motívum egyre magasabbra és magasabbra szerelem . . .
részét meg is követeli. Az automobilt és a repülő¬
emelkedett: most már nem könnyek, panaszok
gépet ma minden gyerek odakivánja a játékai
Már
tökéletesen
beesteledett.
A
szomszéd
és sóhajok voltak többé, csak tört szárnyak
kétségbeesett csapkodása és távoli, elfúló zoko¬ szobából, a hol a cselédség lámpát gyújtott, közé, érdekes bizonyságául annak, hogy van va¬
behatolt ide is halvány és gyenge visszfénye lami csodálatosan egységes az idők szellemében,
gás elhaló visszhangja.
a lámpának és ebben a tompa, sejtelmes vilá¬ valami rejtelmes szolidaritás a nagyok és kicsi¬
A szalonban már látni sem lehetett. Lilia gításban álomszerű alaknak tűnt fel a két sze¬
nyek érdeklődésében.
tapogatózva haladt a zongoráig. Ippolito meg¬ relmes.
De a játéknak is megvan a maga elemi törvénye.
érezte közeledését és újjai, mintha megmered¬
Egyetlen szó sem hangzott el már ajkukról. És ez a törvényazt parancsolja, hogy a játék — játék
tek volna, egyszerre megállottak a billentyű¬
Ippolito vállairól lecsúsztak Lilia kezecskéi
kön, mialatt Lilia kezeibe fogta Ippolito fejét
és
fáradtan csüngtek alá, mialatt Lilia, lélek- legyen. Nem kifárasztója az elmének, hanem gyö¬
és szelíden magához vonta. Pár pillanatig hall¬
zetét
is visszafojtva, hogy meg ne zavarja já- nyörűsége. A gyerekjáték ne legyen probléma. Ne
gattak. Ippolito homlokára verejtókcsöppek ül¬
tókában
Ippolitót, feszülten figyelt és ő, a dia¬ legyen olyan dolog, a mi zavarba hozza a gyer¬
tek ki és Lilia gyöngéden és szótlanul le¬
dalmas
királynő, térdre ereszkedett. Térdre meket és értelmét neki nehéz föladat elé állítja.
törölte.
ereszkedett
a lángész megnyilvánulásaitól, az
Szóval: a gyermekjátéknak nem szabad kompli¬
— Lilia . . .
első
csodálatos
szárnycsapásoktól
és
meg¬
káltnak
lennie. Már pedig özön az olyan játék, a
- Szerelmem !
indulva a t lángész titokzatos szépségeinek va¬ melynek a beállítása és a működésbe hozása még
Néhány artikulátlan hang tört ki Ippolito rázsától. És Lilia minden győzelme, minden
ajkán és Lilia szelíden, gyöngéden simogatta, hódítása eltűnt a semmiségbe e nagy órák a felnőtt ember találékonyságát is próbára teszi.
Gépeket látunk a játékos-boltokban, a melyek jó¬
mint a mikor egy gyereket beczézgetnek és isteni megnyilvánulásaiban . . .
halkan mondotta: «Igen . . . igen !», a minek
formán csak a mereteik kicsiségében különböznek
tulajdonképen semmi értelme sem volt, de a
attól a komoly masinától, a melynek mását a
mi mégis úgy hangzott, mint részvétteljes
gyerekszobába viszik. De megtartják ennek egész
veleérzés. Hirtelen lehajolt hozzá és gyöngé¬
A HÉTRŐL.
bonyodalmas szerkezetét.
den lecsókolta szemét.
Ez olyan módja a játékcsinálásnak, mintha az
Ha a világ összes karácsonyfáit egy seregbe
- Ezek a könnyek — mondta, — a dicső¬
lehetne
sorakoztatni,
ebből
nemcsak
egy
rengeteg
ség és hírnév sugaraivá fognak válni. Tudsz
szeretni és ezért tiéd a jogar, és tudsz sirni és erdő lenne, hanem egy rengeteg nagy tükör
is, benne hűséges képe az emberek anyagi sorá¬
ezért tiéd az emberek szive!
- Csak a te szived akarom! — súgta Ippo¬ nak. Ez az erdő hívebben megmutatná, hogyan,
lito.
a tömegek mely arányában van elosztva szegény¬
- Ó, ez a szegény sziv ! — kiáltott fel Lilia ség és gazdagság, pompázó jólét és szűkölködés e
őszinte elkeseredésben. — Te nagyobbra vagy földön, mint a statisztika. Az emberek között
hivatva, Ippolito! Fojtsd el könnyeidet, sze¬ vannak látszatra törpék és törékenyek, mit se
gény barátom. Az emberiségé legyenek a te mutatók, a kik azonban igazában óriások és hatal¬
könnyeid, az embereké, a kiknek nincs más masak, vannak látszatra óriások, a kik gyöngék
hálaszavuk, mint az, hogy azt fogják rólad
mondani, hogy poéta vagy és a könnyed poé- és tehetetlenek. A karácsonyfa nem hazudikzis. De ez a poézis vérző szívből fakadt és sok A látszata igazság. A hatalmas, nagy karácsony¬
vérző szivet fog meggyógyítani. Ó, te n« FI tu¬ fák, a melyekről kápráztató erővel árad a fény és
dod, hogy mennyit szenvednek az emberek, ágaik szinte roskadnak a csillogó termés dús
hogy nem találnak olyan lelket, a mely úgy pompája alatt: ezek valóban gazdagságot jelen¬
tud érezni és szenvedni, mint az Övék, a mely¬ tenek. A szerény kis karácsonyfák pedig gyér
nek elpanaszolhatnák fájdalmaikat, mert azok¬ és olcsó díszükkel pedig valóban szegénységet.
nál is, a kik poétáknak és a szent láng őrző A nagy és dús karácsonyfa nagy és dús módúak,
papjainak vallják magukat, sokszor nem talál¬ a kis karácson} fa kis módnak mutatója.
nak egyebet, mint hideg, számító tudást és
Szomorkodjunk-e azon, hogy ez így van? Zak¬
számító hiúságot. De te, te, a ki igazán tudsz
lató-e
az emberi sors fájdalmas különbözőségének
szeretni, mert igazán tudsz sirni, te be fogsz
ez
az
ünnepi
föltárulása ? A mi itt szomorú vagy
lopódzkodni az ő szivükbe és a míg elmondod
nekik a te szenvedéseidet, azt fogják hinni, zaklató, az benne van az élet egész berendezésé¬
hogy azok az ő szenvedéseik és szeretni fognak ben és sorsunknak ezt a pártos különbözőségét
ezért
nemcsak a karácsonyfák fénye világítja meg.
— Mit törődöm én ezzel, ha te már nem Olyan világ, a mikor minden gyermeknek egy¬
leszel az enyém.
forma a karácsonyfája, aligha lesz valaha és talán
Látnoki komolysággal felelt Lilia:
nem is ez a legfontosabb. A harmóniát az adja,
- Én földi halandó vagyok, de a te dicső¬ hogy minden gyermek egyformán örül neki, egy¬
séged halhatatlan lesz!
formán boldog lesz általa. A ki a nagyot kapja,
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érett értelmű fölnőttek számára irt műveket a
nyomdai technika útján tennék meg gyermek¬
irodalomnak. De a Buda halálá-ból nem lesz
gyermek-könyv, ha a gyermek-könyvek szokásos
formájában nyomatják és állítják is ki. Nemcsak
a méret teszi a játékot. A mi a gyermek szóra¬
koztatására készül, annak a gyermeki értelemhez
kell egyszerásödnie. Annak világosnak, igen könynyen kezelhetőnek, nagyon megérthetőnek, a hasz¬
nálatában szinte magától adódónak és magát ma¬
gyarázónak kell lennie. A bonyadalmas szerkeze¬
tek lekicsinyítése nem csökkenti a komplikáltságot,
sőt még torlódottabbá zsúfoltabbá teszi.
Ki követelheti azt egy kis gyermektől, hogy el
tudjon igazodni egy komplett lokomotív konstrukczióján? Hogy meg tudja érteni a szerkezete mű¬
ködésének törvényeit ? Már pedig, a mit meg nem
értünk, abban nem tudunk gyönyörködni. Az csak
nyugtalanít, zavar és fáraszt. A gyermek nem ta¬
nulta még meg a szégyenkezésnek azt a komédiázását, a mely az elragadtatás tetetésével pa¬
lástolja el a meg nem értést. A gyermek ennél
bátrabb és becsületesebb. Ezért fordul elő mind¬
untalan, hogy az egyszerű, olcsó, régifajta játék
láttára boldogan ragyog föl a szeme, ellenben a
drága, nehéz játék megzavarja és a vele való pró¬
bálkozás küzdelmeinek az a vége, hogy — sirva

fakad. Szegény, fejletlen értelme csődöt mond.
A mit az örömének szántak, neki kínlódást és
csődöt jelent.
Ennek a kérdésnek egy másik részéről, a gaz¬
daságiról nem is szólunk. Pedig érdemes lenne
azon is elgondolkodni: valóé annyi tömérdek
pénzt olyan dologra költeni, a melynek a drágább
• volta nem jelenti a hatásának és hasznának is
fokozását? A gyermek Ízlése annyiban a légár tisztikusabb a világon, hogy a gondolatot minden¬
nél többre és mindennél jobban becsüli. Magá¬
nak a játéknak kell hatásosnak, jónak, ügyesnek,
szórakoztatónak lennie és ha a gondolata, az ideája
nem ilyen, akkor az előadásnak, a kidolgozásnak
a megjelenése technikájának semmiféle ügyessége
vagy fortéja nem segít rajta. A gyermek nem
gyönyörködik benne.
*
Tehát psychologia kell annak a megtalálásához
is, hogy mivel kedveskedjünk a gyermeknek, ha
csakugyan kedveskedni akarunk neki. Nagy fáj¬
dalom és keserűség az, ha az ajándék nem sike¬
rül. Ha az a törekvés, hogy örömet okozzunk va¬
lakinek, kudarczot vall.
A felnőtt ember arczán, szemében, szavában
az ilyen bukás nem tükrözik olyan őszintén, mint
a gyermekében. A felnőtt ember tudja, hogy az

ajándéknak örülni kell, de azért természetesen
megmarad a föladat, hogy ezt a kötelességet mi¬
nél közelebb segítsük az érzés őszinte megnyilat¬
kozásához. A ki ajándékoz, annak mindenesetre
vágya és ambicziója, hogy csakugyan örömet szerez¬
zen vele. Ezen a ponton az önzés összeölelkezik
az önzetlenséggel.
Már pedig, hogy az ajándékozás művészete nem
könnyű mesterség, ennek a tételnek így kará¬
csony és újesztendő táján százezer élő tanuja bo¬
lyong Budapest utczáin, az ünnepi pompába öl¬
tözött kirakatok előtt. Házbérnegyed előtt se látni
ennyi nehéz gondba borult, tétován nézegető és
töprengő embert az utczákon. Ez a sok borús homlokú, bánatos ember mind azon szomorkodik:
mivel szerezhetné a legnagyobb örömet valakinek ?
És napokat tölt el, sőt talán éjszakákat is virraszt
át, míg határozni tud.
Az angolok és az amerikaik a maguk számára
már megoldották az ajándékozás problémáját. Az
ő ajándékuk: pénz. Nem ez a kizárólagos mód,
de talán a leghasználatosabb. Az angol is, az
amerikai is praktikus nép. A praktikusság dolgai¬
ban az ő szokásuk és eljárásuk kétségtelenül jó
iskola. De az ajándékozás lényegében nem prak¬
tikus művelet, mert merjen adni valamit, a mit
mi pi'nzen vásároltunk, bizonyára nem praktikus"
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ság. Kétséges tehát, hogy az ilyen műveletben az s czíme A bardóczi zúg kalandorai. Előre is fel¬ elszántsággal küzdenek. Harczuk Görgey szepesi
alispánnal az ő szemükben semmivel sem kevésbbé
angol és amerikai példa-e a legmegfelelőbb.
hívjuk olvasóink figyelmét a kitűnő Írónak erre a világrendítő dolog, mint a régi nagyvárosi köz¬
És még valami, a mire gondolni kell. A pénzt legújabb művére, a melyben érvényesülnek összes társaságoknak harczai nagy vílághatalmak ellen.
ajándékká csak a mennyiségének tekintélyes volta fényes tulajdonságai. Külföldi regényt ezúttal a Mint a hogy egy miniatűré japáni kertben benne
teszi. Ezen alul csak - - adoim'tny. Már pedig franczia irodalomból közlünk, Marcelle Tinayre, van egy egész tájkép, minden részletével, de min¬
óriási a különbség az ajándék és az adomány er¬ a világhírű franczia írónő Hellé czímű meleg, meg¬ denben parányira kicsinyítve, ép olyan a ló'cseiek
élete is. Mintha kicsinyítő üvegen át néznó'k egy
kölcse között. Az egyik kedveskedik, a másik ható történetű regényét, melyet M. tfrabovszky nagyváros életét. Mikszáth bámulatos világos lá¬
segít. Az angoloknak és az amerikaiaknak sok a Júlia fordított magyarra.
tásának és megfigyelésének fényes bizonysága ez
pénzük. Ha nekünk sok lenne, akkor — ha ad¬
A fekete város. Emlékezetünkbe idézi azt az a kép. Soha még magyar iró a régi városi pol¬
nák, se fogadnánk el pénzt ajándékba.
egész nagy veszteséget, mely Mikszáth halálával gárt olyan híven és teljesen nem rajzolta, mint
irodalmunkat
érte, utolsó nagy regényének, A fe¬ ebben a regényben ő. S rajzában egyremásra tűn¬
Mi a legalkalmasabb ajándék : erre általános érkete
város-mik
megjelenése. A mi olvasóink vol¬ nek fel a pompásan rajzolt, karakterisztikus ala¬
vényŰ felelet nincs. Nem hiszszük, hogy az angol
tak azok a szerencsések, a kik frissiben, hétről¬ kok : a lőcsei tanács ülésében például, a hol a
szokás minálunk bármikor is meghonosodna. In¬ hétre olvashatták lapunkban. Ez a regény Mik¬ Görgey által meglőtt bíró megboszulásáról tár¬
kább lesz nálunk is törvény ennek a franczia száth irói pályájának mintegy betetőzése, záró¬ gyalnak, elevenen, plasztikusan, egyenesen a sze¬
mondásnak az igazsága, hogy az ajándék ked¬ köve az iró utolsó, legtermékenyebb korszakának. münk elé állítva jelenik meg a szenátus minden
tagja és mögöttük a háttér: a lőcsei nép tömegei.
ves vendég a házban. Ebben a mondásban Tudjuk, hogy Mikszáth pályája első felében telje¬ Egy-két vonás és kész az alak ; a lényeges és a
sen
az
mint
apró
rajz
művésze
állott
előttünk,
hoszmeg van a felelet arra a kérdésre i s : kinek gusz¬
szabb lélekzetű, regényszerű munkára akkor még jellemzetes iránti érzéknek az a biztonsága kell
tusát képviselve az ajándék? A vendég természe¬ nem igen konczentrálta magát. Csak a kilenczve- ehhez a rajzhoz, a mely egyetlen írónkban sincs
tesen megtartja a maga karakterét és nincs több nes években fejlődtek ki benne a nagyobb kon- meg oly teljesen, mint Mikszáthban. De a vár¬
kötelessége, mint hogy harmonikusan el tudjon czepcziók. Átmenetül irt egy sereg hosszabb el¬ megye urainak képe is ép oly elevenen van elénk
vetítve s csak azért nem lep meg annyira, mert
helyezkedni a vendéglátó házban. Az ajándék beszélést, mig aztán Bcsztercze ostromá-val és a ezt a társadalmi kört már azelőtt is többször raj¬
Szent Péter esernyöjé-vel elkezdte nagyszabású
tehát a saját ízlésünknek legyen, természetesen könyveinek sorát. Ezekben a műveiben teljeseb¬ zolta Mikszáth s így a kép nem teszi annyira az
kedvező, reprezentánsa. És minthogy a vendéget ben és érettebben érvényesül szellemének sokol¬ újság benyomását. S milyen fiatal volt a szive !
házi munkára fogni nem szokás, az ajándéknak dalú gazdagsága, mint a rajzokban, a magyar Hogy érti a fiatal szivek ébredezését, az ifjúi sze¬
se kell épen hasznosnak lennie. Csak kellemes¬ életnek szélesebb terjedelmű, több kört befoglaló relem fakadozását I A szerelemnek ezt a formáját
szerette mindig legjobban rajzolni; örök gyö¬
nek, szórakoztatónak, szívesen látottnak. Ilyene¬ képeit fogja össze bennük. Legszélesebbre pedig nyörűsége telt a serdülő fiatal lányokban, a kiknek
épen A fekete uáros-ban terjeszti ki a rajz körét:
ket — a művészet ad. Ilyen a könyv, a kép, a ebben a regényben, a múltba áthelyezve, megraj¬ most nyilladozik a szive, a kik most tanulják
szobor. Kedves vendég a háznál. A ki ennek nem zolja az egész kezdetleges magyar társadalom kö¬ használni a kaczérság kedves, bájos fegyvereit s
tud örülni, annak talán nem is nagyon érdemes rét. Azt a két társadalmi osztályt veszi szem¬ most szédíti meg őket először a tavasz forró láza.
a kedvét keresni
Szigma. ügyre, a mely már a régi Magyarországban is Fojtott, de annál mélyebb érzés van ezekben a
meghatározta a magyar életet: a vármegyei ne¬ rajzokban, ifjúkori hevülések, vágyak, könnyek
mességet és a városi polgárságot. Az utóbbit rész¬ emléke, mely benne reszket az öreg ember szívé¬
letezi jobban, több apró vonással, több humorral, ben is. Akárhányszor rajzolgatja, mindig frissnek,
az alakok gazdagabb és változatosabb skálájával. újnak érezzük, mert mindig megújul az érzés az
A régi lőcsei polgár, a ki a maga kis városának iró szivében. Görgey Eozália és Fabriczius bol¬
Karácsonyi albumunkat, mely az évek óta szűk
falai között, mintegy komprimálva éli a vá¬ dogtalan végű szerelme talán a legbájosabb, leg¬
megszokott pompás kiállításban és gazdag szép¬ rosi polgár ép oly teljes életét, akár a velenczei tisztább szerelmi kép, melyet Mikszáth valaha
irodalmi tartalommal jelent meg, mai számunk¬ vagy a londoni polgár. Életének teljessége azt az rajzolt. Az első találkozás az erdőben, a dilizsánkal együtt kapják meg előfizetőink. Az albu¬ illúziót kelti benne, hogy a városa hatalmas, czon s utána a keresztelői mulatság Gyurgyik
molnár házában, — felejthetetlen bájosságú dolog.
mot megkapják azok is, a kik újévtől kezdve nagy, világraszóló valami s ehhez képest van ki¬ Csodálni való, hogy tudja Mikszáth még a leg¬
fejlődve polgári gőgje, önérzete és városa iránti
lépnek be az előfizetők sorába.
lelkesedése. Eletének kicsinyessége viszont meg¬ durvább környezetben, a hollandi genre-festó'kre
emlékeztető jelenetekben is megóvni a fiatal úri
Új regényeink. Két regényünk a mai számmal, szűkíti látókörét, nyárspolgáriassá teszi és kifej¬ leány finomságát, érintetlen és érinthetetlen bá¬
leszti
benne
a
furcsa,
groteszk
vonásokat.
A
mi
mely ebben az évben az utolsó, befejeződik. Leg¬
Velenczének a tenger uralmáért való küzdelem, ját. A fekete város az idei magyar könyvpiacz
közelebbi, újévi számunkban két líj regény közlé¬ ugyanaz a lőoseieknek egy-két hold borsóföld s legnagyobb érdekessége s egyúttal az utolsó, a
sét kezdjük meg. Az egyik Rákosi Viktor műve ezért a czélért épen annyi lelkesedéssel, haraggal, melyet Mikszáthnak köszönhetünk.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.

Svájczi selyem

vámmentesen ::
házhoz szállítva!

.

G ermekekI!I

y

FOCKRÉM
FOGKEFE
jma legértékesebb
orvosi száj én fog
ápoló pzert'k.
Kjiphatók pyógydiogueéiálbnn. Megrendelheti k
Saultól foiaktár Mislcolcz c-zimen is.

Kérjen fekete, fehér vapy szineg újdonságainkból mintákat*
Crépon, Dnchcs.-e, Cachemire, MessaUnt, Cötelé,
Eollenne, Shautuug-. Monssellne l-í> cm Ezélea, méte¬
renként l K 20 f.-töl kezdve. Ruháknak, blúzoknak Btb.-nek való
bársony és p e l l n c h e . ngjuzintín h í m z e t t blnzok, vala¬
mint tttliszt. pamut, vászon- és wljeun ruhák — Mi CFakls ga¬
rantáltan erős Eer/t Díszöveteket adunk el Tám- és portoment e s e n dlrect magánieTfiknek.

SCHWEIZER & Co., LUZERN U 24 (Svájcz.)

Hamupipőke ő nagysága. Ujabb regényírásunk¬
Cashel Byron mestersége. Bemard Shaw most
nak körülbelül legnagyobb arányú vállalkozása az kezd divatba jönni nálunk, ő most a legnagyobb
a regény-cziklus, a melyet Kóbor Tamás még jó¬ érdeklődést keltő külföldi iró. Színpadunkon már
val ezelőtt kezdett, melyben a mai Budapest ki¬ aratott nagy sikert s színdarabjainak könyvben is
alakulásának rajzát igyekszik megadni. Az első sok olvasója akadt, apróbb munkái közül is sokat
tagja a cziklusnak, mely a Budapest czímet vi¬ ismer a magyar közönség, nagyobb regénye azon¬
selte, a vidékről a fővárosba költöző szegény hi¬ ban most kerül először fordításban közkézre.
vatalnok-családok züllését írja le komor, megren¬ A Cashel Byron mestersége czímű hires regény
dítő képben. Most második tagja jelent meg a ez, egyike a modern irodalom legérdekesebb és
oziklusnak, a Hamupipőke ő nagysága czímű re¬ legsajátságosabb szellemű alkotásainak. Nagyon
gény, a mely városi életünknek egy másik a fel- érdekes, a mai élet kellős közepéből vett alakokat
szin alatt küzködve, folyton az anyagi és erkölcsi állít az olvasó szeme elé, szabad, elfogultságoktól
züllés határait súrolva, élő rétegét rajzolja meg: és előítéletektől független felfogásban, friss, elmés
a Dob-utczai apró zsidóságot, a kisiparosokat, ke¬ rajzzal A történet, a mely ezek közt az alakok
reskedőket, ügynököket, a kik bizonytalan sors¬ közt lefolyik, mintegy tükre a mi életünknek, egy
ban, napról-napra, folyton a nyomor rémétől ül¬ darab a modern világból kivágva, — eleven erő¬
dözve élnek, folytonos erőfeszítésekkel hasztala¬ vel és ötlettel tele. Az előadásban Shawnak
nul keresik az utakat, melyek a ghetto sötétségé¬ ugyanaz a paradox és mégis az igazság erejével
ből kivezetnék őket a napfényre, a jólétbe, a nyu¬ ható szellemessége, merész szókimondása nyilvá¬
godt, biztosított életbe. A rajz ebben a regény¬ nul, melyet már drámáinak dialógusából isme¬
ben, mint Kóbor Tamás minden művében, ko¬ rünk. A regény a legeredetibb olvasmányok egyike,
mor, kegyetlen, kissé fanyar, - - semmi sem áll melyeket a mai irodalom nyújtani tud. Magyarra
messzebb ettől a kiváló Írótól, mint a jókedv. Benedek Marczell fordította.
A levegő fojtott, nyomasztó, mint a hogy ilyen is
Toldy az ifjúság számára. Benedek Elek a
a Dob-utcza és környéke levegője s különös, sa¬
kisebb gyermekek számára ifjúsági olvasmányul
játságos talajon sajátságossá fejlett alakok mozog¬
nak benne. Az öregebb nemzedék, a mely még feldolgozta Arany Toldiját prózai regényes formá¬
lelkileg benne él a ghetto eszmekörében, még ér¬ ban. A gyermek fantáziáját kedvesen foglalkoz¬
vényesnek tartja annak hitét, erkölcsét, a fiata¬ tató módon mondja el Toldi Miklós történetét,
labbak, a kikben az a hit már megrendült s nincs úgy. hogy mire a fiatal olvasó Arany trilógiájának
olvasásához jut, már mint kedves, régi ismerősre
számukra új hit, a mely belsőleg támogatná őket
küzdelmeikben. Gyermekek, a kik a nyomor, a néz rá s annál nagyobb kedvvel és szeretettel
a züllés képeivel szemük előtt neve kednek s már olvassa. A könyv kiállítása is rendkívi l dís-zes^s
éretlen korban olyan tényezők hatnak bele éle¬ szép, ugyanohan, mint Benedek «Honszerző Ártükbe, a melyek erős, felnőtt embereket is meg¬ pád» czímű közkedveltségü kön,, véé.
rendítenének. És ebben a környezetben a hamu¬
Űj könyvek.
pipőke, a szegény, jó, nemes, buta Emma házas¬
A fekete váron. Eegény. irta Mikszáth Kálmán.
ságának története, alázatos, kutya-hűségű szerelme
férje, a muzsikus iránt, a kit tehetsége kiemel a Három kötet. Budapest. Franklin-Társulat; ára a
homályból, hogy aztán belső szétziláltsága s egy három kötetnek fűzve 12 korona, kötve 18 korona.
színésznő iránti végzetes szerelme visszataszítsa a
Hamupipőke ő nagyfága. Eegény, irta Kóbor
végső züllésbe, — olyan megrendítő, egyes helye¬ Tamás, két kötetben. Budapest, Franklin-Társu¬
ken erővel teljes kép, a mely szinte felkavarja az lat ; ára a két kötetnek 8 korona.
olvasó lelkét. Kevesen tudnak ma magyar írók
Cashel Byron mestersége. Irta Bemard Shaw.
olyan erővel rajzolni, mint Kóbor Tamás. Eegénye nem mulattató, vidító olvasmány, komor, Fordította Benedek Marczell. Budapest, Franklinnéha könyörtelen. Kóbor nem is ambiczionálta Társulat ; ára 4 korona.
soha, hogy nyájas szavú, úgynevezett kedves író¬
Toldi Miklós. Arany János Toldi-ja nyomán az
nak látszék. Értéke azonban annál nagyobb, men¬ ifjúság számára irta Benedek Elek- Mühlbeck
nél ritkább irodalmunkban a nagyobb konczep- Károly rajzaival, Budapest, Lampel (Wodianer)
cziókra való konczentrálódás.
részvénytársaság; ára 8 korona.

SZÁJVÍZ

Eli'mert joflorvosok
szerint a

veszek l eg-mag-.isab b ár kon N a g y

KÍNA BORA VASSAL

Ryarlenikns kiállítás 1906. Legmagasabb kitűnt.
Erő.ltöszer gyengélkedők, vérszegények él

lábbadozók azáiuára,

„ALTVATER"

Selyemkivitel. — Királyi udvari szállító.

tvágygorjegztő, ideg-

választék

Itt a gyorsvonat !

FRANCZIA TEKMÉSZETES HÓK
A. g y o m o r l e g j o b b ba.rA.tJu.

bevált anámia, ideg- és gyomorbajnál és
= = = = = lábbadozó betegeknél. = = = = =
Kapható minden gyógyszertárban 6.— koronájával.

Főraktár:Apoiheke,Zumhe.l Geist'Wien, I. Operngasse 16.
Az új télikabát. A télikabát az öltözéknek az
a darabja, a melyet a férfiak különös gonddal kezel¬
nek. Jogosan foglalja el az első helyet, mert nemcsak
melegítenie kell, hanem egyúttal az a ruhadarab is,
a melyben az év nagy részébtn a féifi a nyilvános¬
ság előtt megjeleni*, tehát meleg, kellemes és elegáns,

lúdtalpa van •
fáj a lába l

(Az Iparművészeti mnzeammal szemben.)
ÁRJEGYZÉK INGYEN ÉS BÉBMENTVE

Budapest, IV,, Mnzeum-kiii át 9.

=

ortopitil czipő-készitő

Képes árjegyzék
mindennemű czipőkről iiig-yeu.
Csak mechanikai játékok szereznek örömet. Kérjen á
egyzéket. — KLEIN DEZSŐ látszerész, Budapes
• elváros, Kecskeméti-ntcza 14. szám.

Fog-Krém

DIKULOK
pénz-, szivar-, levéltárczak
állandó.nagy választékban legolcsóbb

GARNITÚRÁKAT
ÉS KABÁTOKAT
VÁSÁROLJON

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

CSÁNGÓ

— finom bőráru készítőnél —
IVIii/.piini-köri'it

A czím fontos !

Húgyhajtő hatásúi

Budapest, MOST: VI, Petőfi-utcza 5. sz. (Saját ház)

• Szőrmegarniturák, kabátok, kucsmák nagy raktára, •
Bebélelések jutányosán elfogadtatnak
Te.eion 83-73.

Divallap

MAOIY ÁRUHÁZÁBAN

[TÁTRALOMNICZ

T

80

!

- ,íSÜ^J,™ * *—-»«

J5

THIÍBOLMÖIHIT1T*

-'« márczius
- * " — 15-ig. C
e^ ^ 2 ^ ^ ^ * J

ne tétovázzék, hanem
használjon azonnal
mely 10 perez alatt a legmakacsabb mi"raint PB feifáiAst >lmr.i.> «

Bcrctvás pastillát^l

t "-" ""——^•"•-"'^^"^.-. *!*&**.••?>>*. s.jttsj^.-arate ^
B

SAINT-RAPHAEL

gyómiertáriibin félliteres üvegekben
K 160, Imre, üvegekben K 4.80.

Salvator

; Ha fáj a feje

EGYVELEG.
* Dj üstökös. Rómában Cerulli csillagász új
üstököst födözőtt fel. Az üstökös csak távcsővel
látható, mivel nem fényesebb egy tizedrangú csil¬
lagnál A bika csillagképében van s lassan dél¬
nek húzódik.
G. L.
* Marconi újabb diadala. A Pisa mellett levő
Coltano Marconi-állomásról Marconi direkt táviratokát küldött át Kanadába.
G. L.
\i 1 1 1 1 1 1 ; i n ' i / í í \UHttiínittítt/tííii/f//j////////£//iS£űSt.

SZÉKELY és TÁRSA

A Bor- és Lithion-tartalmú
vasmentes gyógyforrás

/V

A •Vasárnapi Ujaágt negyedévre 5 korona, fél
évre 10 korona.
A "Vasárnapi Ujság> a «Világkrónikáival
negyedévre 6 korona, félévre 12 korona.
Az előfizetések a "Vasárnapi Ujság> kiadó¬
hivatalába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám
küldendők.

SARKAD
l IMRE
órás és ékszerész Budapest, VIII., Ullői-nt 36. sz

Ida

Kapható ámányrMrretkedtsektrn ragy a
Stmye-Ljróen Salratorforrás- Vállalatnál
Budapat, V. JMolf-raífart *.

A « V a s á r n a p i Ujság» a legrégibb magyar
szépirodalmi ée ismeretterjesztő képes hetilap,
évenként több mint 13O íven s több mint
másfél ezer képpel, legjelesebb hazai íróink
és művészeink közreműködésével jelen meg.
Előfizetési föltételeink:

It álMU a szakorvosok által ajánlt szabad. Lauferl i o l j o ludtalpfüzŐ prospektusát. — Egyedüli készítő

~ \

liujea emesithctő!
TillMca ti»u!

58-ik évfolyama.

tír. idnri itáiiiu Triegte-Barcola.

OESSLER
BUDAPEST.

íumtntei!

A ccVASÁRNAPI UJSÁG»

karácsonyi és újévi ajándékokban a legolcsóbb
kiviteltől a le^drágrábbigr.

eró.itö és rérjavito szer.

7IKH)-nál több orvosi vélemény.

1089

VASÁENAPI ÚJSÁG.

2. SZÁM. 1 9 1 0 . 5 7 . ÉVFOLYAM.

r

Arai korona 20 fillér. -

««ái*

ralJ«.

•MSé BUMT AlAIf

Ó R Á K , <-g\han s/i-rek. anfroi. Iranena.
hin««7iisl disilárgy»k. (ryári áron besze¬
rezhetők. Leftujabh a n g ó l r e a d s z e r n
résilellizflé^i módoialol.
éksiergj.Koloisvár.

.911. év februárt"! Buda¬
pest, IV.. Kiffvó-tei 1. •«.
Képe* n»g\ ái-jt-ejnek mftyen.

Rendeléseknél szíves¬
kedjék lapunkra hivat::::
komi
::::

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

Lohr Mária (Kronfusz) s

t
'
pke-, vegyitisztitó-, kelmefestő-, szőnyegporolócsipke
é> Mőrmemegóvó gyári-intezete. V Telefon 57-O8

ö

Flok..k:
IV., Kwakeméti-utczs 14.
IV.f Eskü-nt 6. íz.
V., BirmineMd-utezt 4.

• VL, ^^S^
|

Budapest, VIII. kerület, Baross-utcza 85. szám. '

">• "•

VI., Teréz "köreit *>»• M .
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VASÁKNAPI ÚJSÁG.

röviden: szeretetreméltó ruhadarabnak kell lennie.
Az idei divat igyekszik is ezeknek a kívánságoknak
megfelelni. A fazon kizárólagosan kétsoros. A téli¬
kabát három gombbal gombolódik és a nyaknál ma¬
gasan ér össze. A hajtókának nem szabad szélesnek
lennie, hátban bő, a osipő csak jelezve van s a derék¬
tól lefelé határozottan harangalaku, hosszú hátnyiláss»l. A télikabát jellemző tulajdonsága a méltóság.
A szabásban rejlik, hogy a testhez illő vonalakkal
fokozza az elegáncziát, a nélkül, hogy nagy öltések¬
kel vagy kihajlásokkal megterhelje a kabátot. Csak
az ügyesen szabott kabát lehet tetszetős, mert a sza¬
bás dönti el a ruha Ízléses és elegáns voltát. A többi
részlet fejtegetésére nem térhetünk ki. Koch Testvérek.

KÉPTALÁNYOK.

II.

A 48-ik számban megjelent képtalány megfejtése: Soha sem keressük annyira az elvtársakat, mint mikor nincs igazunk.

1. Tompa Mihály összes költeményei. Illusztrált diszkiadás, nagy album-alakban, több száz képpel.
2. A képírás régi nagy mesterei. A festőművészet legnevezetesebb remekművei 120 színes képben, az egyes festőkre vonatkozó szöveggel.
3. /. Ferencz József, Magyarország királya. Irta Márki Sándor. Album-alakú díszmű, számos képpel.
4. Vezércsillagok. Költői gondolatok hazai és külföldi remekírók műveiből. Nagy alak, félbőrkötésben.

HALÁLOZÁSOK.

A lég-jobb és legegészségesebb

TATBAFÜRED hajfestőszer
:: a legelőkelőbb téli
gyógyhely és sporttelep

Meinl
kávékeveréAei

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

TATRAFflRED

rurun
elsőranguah
TÖRLEY
Magyar-Lengyel Elile Társas ülazás
Palesztina és Egyptomba.
A lembergi előkeli tán-aság tagjai dr. Teodorowiu Joxsef érsek tiemélyes veznéseroeJUl1911 mirczius haritun. rtnok.mil érdekes prog¬
rammal Keleti utazási lesznek, melyre a mag>arok is üirghitaluak.
A társaság a teogm utat egy minden kényelemmel berendezett külön
hajóv«l tes/i meg. A programm felöleli Bukarest. Konslania- Konstan¬
tinápoly—Srm rna Niiarrlli—Caifa—Jeruzsálem, illene Cairo—Ale¬
xandria él Athén városok meglátogulásíl. ülaxás idötarUma 24—23
nap. Részvételi arak: Egyploni Uevonásátal I. ősit 1030 kor II oszt.
850 kurona Egyplom kihagyásával I. ősit 900 kor. II. oixt 7t« kor
(ő.-nes költségek beleértve). Prospektussal szolgál a techn rendeiőieg.

Hyrenbach ntazási iroda Villach (Karintia),
vagy Bárd Ferencz-féle zeneműkereskedés és
szinházjegyiroda, Budapest, KoSSüth LajOS-E. 4.

4Jai.Ua*

SÖTÉT.

a

b

c
d
e
VILÁGOS.

f

g

h

Világos indul és a második lépésre mattot ad.
A 2720. számú feladvány megfejtése Berber Jánostól.
Világns.
Sötét.
1. V(?l—dl — Fd4xg7
2. Hd3-e5 t matt.
6.

1.
— Kd5-c4
2. Fc2—b3 t matt

Világos. a. Sötét.
1. .
c5 c4
2. HdS-bt t matt.
1.
l Kd5-e4
2. Hd3—b4 t matt.

Helyeién fejtettek meg: Merényi Lajos. - tieist
József és Stark Vilmos. — A tBudapeiti Sakk-köri. —
A tBudapetti m. kér. Sakk-kört. — Ladányi Antal. —
Wyschogrod Pál. — Beér Mór.— Gottléb István (Budapttt).
Németh Péter iCgongon. — Kintzig Róbert (Fákért.) —
Möller Nándor (Szombathely). — Hnffbaner Antal (Lipót¬
vár). — Szabó János l Bakony-Szentlászló) — A t Győri
Sakk-kar.t — Székely Jenő. — Mészey József (Győr). —
A tZbarói Tartáskor*. — (A Kalocsai Katholiku* Kört —
Veöreös Miklós (Zirci). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodzátújlak.) —A iDunaföldvári EgyenUStégi kört tDuKaföUvdr)
Barcsa Mihály f Biharudvari). — Gsolnoki István (Hajdúhadh tat. — A iLfibiczi Gatdatdgi Kaszinót (Leibictl. —
Lustyik János és Szivák János f Alberti-Ina). — tCtntffrri
Caszinát (Gienger). Király Mihály (Zenta). — Knnz Rezső
(Tfmesrékds). — Budai Sakkozó Tártaság (Budapest). —
Patkó Imre (Talpat}.
Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál.
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Reáltanoda-u. 5.
Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-utoza 4.

Szépsége
sokkal tovább tart, ha állandóan

Czerny-féle keleti Rózsatejet használ. Az ára 2 kor.
A hozzávaló Balzsamszappan 60 fillér.

A Czerny-féle Osan
a I'gjobb a fogaknak és a szájnak.
Osan-szájviz l korona 7ü lillér, Osan fogpor 88 lillér. — Kapható
gyógys/erlárakhan. drogériákban és .llalszertárakban.

HALTENBERGER BÉLA
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rnhafestő-, vegyusztitó- és gőanosó-gYára KA S S A

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

ruhákat, felöltőket, télikabátokat, mindennemű ruhanemüeket a legszebben tisztit és lest. — Gallérok,
Kézelők hófehérre tisztittatnak. — Alapitáai év 1810.

Gramofonok és le¬
mezek részletfizetésre is
Magyarországon
legolcsóbbak

Dr.MAUBERIE
párisi tanár

TÓTH J Ó Z S E F gyári nagyraktárában,
= =

KORSZAK¬
ALKOTÓ
TALÁL¬
MÁNYA

Fa- és bársonybeégető

Szeged, K ö n y ö k - u t o z a 9 .
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. —==-=

RATIONALIS

dús választékban

i; i n g y e n és bérm.ntv. küldöo,.

SAKKJÁTÉK
2724. számú feladvány Perber E.-től, Pfalzburg.

a Czerny-féle Tanningene

szerszámok és anyagok, lombfOrész, faragás,

Fischer
László-

Szegénység és gazdagság. Űtszéli morál-filozófia, a
mely teljesen elvéti czélját, mert csupa banalitások¬
ban merül ki.

belekig eltart, soha nem fog. Ara 5 korona.
Levélcum : Wien, XVIII., K«rl Ludwigstr. 4.
Raktár I , Maxmilianstrasse 9.

TALISMftN GRSIMO-RÉSERVÉ

,A

vár város mérnöke, Debreczeni Mártonnak, A kióvi
csata czímű irodalomtörténeti értékű eposz szerzőjé¬
nek fia, 76 éves korában Kolozsvárott. — GBBECS
JÁNOS, római katholikus kántor, 77 éves korában
Nagykátán. — CSEPINSZKY LÁSZLÓ áldozópap, 32 éves
korában Budapesten. — Dr. KÜBTÖSSÍ JÓZSEF, nyűg.
esztergomi főegyházmegyei áldozópap, 55 éves ko¬
rában Nógrádpatakon. — LENZ GYDLA nagykeres¬
kedő, 62 éves korában Budapesten. — Dr. A P I FE¬
RENCZ ezredorvos, Przemyslben. — Dr. PÁSZTOB
BEBTALA.N, a «Heves vár megyei Hírlapu felelős szer¬
kesztője Egerben. — SÁBKÁNY L&JOB, 56 éves korá¬
ban Gyerk községben. — Galántai GÁLLIK GIULA,
Ha igazán tökéletes gramofont óhajt, forduljon
volt herczegprimási uradalmi intéző, Egeg község¬
bizalommal az országszerte előnyösen ismert Tóth
ben. — ANDBÉ JENŐ, a miskolczi takarékpénztár
József czéghez Szeged, Könyök-utcza 9.
Gyermekszanatorium Portoré. Valóban ne¬ ügyvivő-igazgatója. Miskolczon. — BÁNIK GYULA,
mes és kulturális missiót van hivatva teljesíteni a pénzügyi számgyakornok, 27 éves korában SelmeczPortoré-ban, Fiume mellett létesített gyermekszana- bányán. — Topoiiczr (Toperczer) SÁNPOB, székesfő¬
torium. Az intézet pazar kényelemmel s a modern városi fogalmazó, 40 éves korában Budapesten. —
követelmények minden elképzelhető vívmányaival fel BBBENCSY GÁBOB, 59 éves korában Hajdúnánáson. —
van szerelve, vezetése pedig dr. Bajnik Pál kiváló
CSEBNICZKY MIHÁLY, 73 éves korában Újbányán. orvos kezében van, ki az Erzsébet-szanatóriumnak LIGETI BERTALAN. kereskedő, Zemplén vármegye
volt hosszú éveken át első assistense, széleskörű ta¬
pasztalatai tehát elég garancziát nyújtanak. Ajánljuk törvényhatósági bizottságának és Sátoralja-Ujhely
ezen intézetet a gyermekeik egészségeért aggódó rendezett tanácsú város képviselőtestületének tagja,
70 éves korában Sátoralja Ujhelyen.
szülők figyelmébe. Felnőttek részére külön osztály
van berendezve.
Özv. zilahi ÉLTETŐ ELBKNÉ, szül. csikszenttamási
A téli íőszezouban vagyunk s most érte el a Baróthy Etelka, néhai Éltető Elek volt miniszteri
szőrmedivat tetőpontját. Ez alkal.nnból felhívjuk ügy osztálytanácsos özvegye, 73 éves korában Zilahon. —
a hölgy-, valamint a férfiközönség figyelmét hazánk Báró BÁNFFI LÁSZLÓNÉ, szül. Bálint Júlia, 86 éves
egyik elsőrangú szüc-iárugyárára — Élkán és Gerő korában Kolozsváron. — PABÁNYIPÁLNÉ, szül SchmitBudapest, VI., Petőfi-utcx.a 5. — a hol szőrmegarni- terer Emma, 74 éves korában Maglódon. — Özv.
turák, kabátok és Rzőrmekucsmák legizlésesebb s leg¬
nagyobb választékával találkozunk. E^en hírneves czég HALÁSZ KÁBOLYNÉ. 65 éves korában Budapesten. —
e szakmában vezérszerephez jutott, kiváló gyártmá¬ Özv TANÁBKY GBDEONNÉ, szül. Báthory Mária, néhai
nyai pedig több külföldi kiállításon nagy kitünteté¬ Tanárky Gedeon államtitkár özvegye Nagykőrö¬
seket nyertek.
sön. — SZABÓ JÓZSEFNÉ dr.-né, szül. Pordán Jolán,
38 éves korában Budapesten. — BEINEB MARISKA,
A b ő r d í s z m ű áru ipar terjesztésén igen tevé¬
keny részt fejtett ki a közismert jó hírnévnek örvendő Beiner Lajos 14 éves leánya Budapesten.
Csángó bőrönd- és finom-bőrárukészitő, Budapest, IV.,
Muzeum-körnt 5. szám alatti üzletében levő áruival,
u. m. ridikül, pénz-, szivar-, bankótárczák, utikészletek stb. utazó bőröndökben, melyekkel igen nagy vá¬
Haláltáncznóta. Finálé stb. Nagy hang, a mely
lasztékot nyújt a n. érdemü vásárló közönségnek a kicsiny tartalmat hord, modernnek lenni akaró szó¬
közeledő karácsonyi ünnepekhez.
lamok, melyeknek avult a belseje.
Napok. Naszéj stb. Szürke, középszerű dolgok, nem
ragad niPg belőlük semmi abban, a ki olvasta. Vers¬
technikája sem áll mai szinvonalon.
A Sorbonne könyvtárában. Meglehetős kusza vers,
néha olyan, mintha erőltetett próza volna, néha meg
Elhunytak a közelebbi napokban: Péchújfalusi homályba fái.
PÉCHY ISTVÁN, 1848—1849-iki Bocskay huszár, 80
Együtt. Rostálás. Mint magán-ügy kedves egyéni
éves korában Sárközújlakon. — STBATZINOEB EMIL emlékeknek megrögzítője, még bájos is mind a kettő,
királyi tanácsos, pénzügyigazgató, 61 éves korában
a nyilvánosság azonban az efféléknek elveszi minden
Székelyudvarhelyen. — DEBBECZENI BALÁZS, Kolozs¬ zamatát.

Szerkesztői üzenetek.

Azok közt, a kik mind a két föntebbi képtalányt megfejtik, a következő négy díszművet sorsoljuk k i :
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PARISI VAJCRÉME
0 11
Ara, 2 Á« 11- Ríl K
ír - \i.„,

__•.t , , í* ^ °
^ P " 8yi6_
Ky'
»ja íz trcibőr mindéi
DfaieteUenea Usxutltnaágiit és betegis képződményeit. Főraktár Aontria-Ma(ryarorsiá(5 rész,,, Nikollt« Emil
gyógyszerésznél, Nagybeo-kerekea. _ K.ph.tó m.ud.n
• *» •• gjrógjsterUrban éi drogériában. •» •• «> «»

A budai Szl-Lukácsliirdo
• N a e y s z á l l o d á j á b a n . és iTbermaliBzállodájában szoba teljes ellátással na¬
ponként 10 koronától feljebb. Minden
szoba kilátással a Dunára. Kénes iszap¬
fürdők és iszapborogatások Fürdőismer¬
tetést díjmentesen küld
:: :: :: :: ::

:: Szt.-Lukácsfürdő részványtárs.

A M AHGIT-CREME a főrangn hölgyek kedfencz
szépíti szere, az egész világon el van terjedte.
Páratlan hatás* szerencsés összeállításiban rejlik, * bőr
azonnal felveszi és kiváló hatása már pár Ara lefolyása alatt
eszlelheti.
Mivel a M A R G I T - C R E M E T utánozzák és hamisít¬
ják, lessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak
ilyen készítményért vállal a készítő mindennemű felelősséget.
A M ARÖIT-CREME ártalmatlan, tsirtalan, vegyiizta készítmény, a mely l külföldén általános feltűnést keltett.
Ara l K. M*rgit-«M,ppan 7O fllL Muarit-pondcr r2O.
G y á r t j a Földes Kelemen laboratóriuma Aradon
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogna-tztaben.

ientpadlólapok
gyártására szállítunk modern
hydratilikus és könyflkenieltyüpréseket kéz- és gőzeröhajtáBra,
további ai összes segédgépeket, a. m.
keverés, csiszolás, élesítés, zúzás,
osztályozás stb.-re. Saját munka¬
képes szerkezetek. Különlegességi
gépgyár:

Dr. GASPARY & Co.
•UUUCQBAJOTAD* rjré»c*on*ááT>.
» 8 . (tárna áij«gy«ek ingyen l
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VASÁRNAPI ÚJSÁG.

Legfinomabb HACKER-féle

TANÁCS ÉS SEGÍTSÉG

GYERMEKSZANATORIUM
PORTORÉ
FIUME
MELLETT

gyomorbaj, emésztési zavarok és
következményei ellen!

Árjegyzék ingyen és bermenlve.

Az étvágy a gyomoridegek legjobb izgatója s a hol étvágy
nincs, ott vagy a gyomor vagy a bélrendszer beteg. A leg¬
több esetben az ilyen rosszullétnek semmi jelentőséget sem
tulajdonítunk, pegig ennek a következményeképpen lép föl
aztán a fejfájás, e m é s z t é s i z a v a r o k , h á n y i n g e r ,
g y o m o r é g é s , s z é d ü l é s és más betegségi tünet, mely¬
nek eredetével pedig a legtöbb ember nincs tisztában és a
melyektől mégis kinoztatják magukat, a helyett, hogy meg¬
gondolnák és minden bajt távol tartanának maguktól
azzal, hogy az évtizedek ót* kitűnőnek ismert :: :: :: ;:

tanyay Popsin bora.
Kellemes iztt, kiváló jó hatása szer

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

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

Étkezés közben véve, megóv a gyomorterheléstől. Egy üveg ára
8 kor. 2O fill.

Kényelmes M\ lefizetésre

Kapható:

AUFRECHT és fiOLDSGHBIED utóda

minden gyógyszertárban
1OO ásrvra, berendezett modern intézet. Javaivá: ansrolkóros. görvélykóros sryer.
mekukiiek, v il mii n' akut betegségek után a reconvalescentiában, vérszegény¬
ség1, sápkor stb. esetekben. Erősítő, edző kúrák. — Eg^sz éven át nyitva. — Fel¬
nőtteknek Uiilön o-iztíU>. I g e n mérsékelt árak. Felvilágosítást nyújt az intézet
főorvosa, dr. Rajnik Pál, február l-ig Budapesten, Koronaherczeg-utcza JÓ. sz.
Prospektus rendelkezésre.

ELEK
Budapest, 117., Kdroly-hőrnt 10.
Képei kinaexüstárjegyxék kivinalrt laíyei

valamint

ROZ8NYAY MÁTYÁS

Brády-féle
gyomorcsöppekből

gyógyszertárában

ezelőtt Máriaczelli gyomorcseppeknek nevezve, naponta egy
::
vagy két kávéskanállal bevesz. A
::

ARAD, Szabadság-tér.

valódi Brády-féle gyomorcsöppek

Valódi

horczl kanári Köhögés

madarak
Birész>fgp8, szín
hangú nappali
l, hurutot, görcsös k6ém-keaek KI, 12
. gyónta én biztosan me<fkor. arhan. Klr'i- szmiletníi ai orvojilair kipróbált
.FCl.E M E L L - n
±'> kor. Nősté¬
nyek : 3 és S kor. A leiimaniahb
.
kllánlatéirk. Jótállás élő állapot¬
ban való nn-gerke/éiérl. 14 napi .VÜK! hiteim b'ionyitvány • biztos
próbáid". Utánvétlel. Kanári ma- sikerről tanuskodik Komig JÓ és
to lill. gyógylirakhin ás dro ( édár-n»jcyienyészl6
riákliin. T r . K a i s e r llngenz,
lohann Dörfler, Graslitz,
• Vnr»rlb«re
Csehország.

BÚTOR

ízléses él szolid kivitelben,,
teljes lakberendezések készpe9> v»«y részletre kapható

Sárkány J.
bntonpmrosnál, Budapest
VIL. Ernebet-kőrut 26. s í
műhely él raktár.
ÓVJA A LÁBÁT
Minden kel¬
lemetlenség,

Ví<s lll ls
| ' tartama alatt kitenni a vasalót,
IcÁnvr Alnn fin "
kitisztítani,
nenyteien ön
n z abban icva tűzet fciéies/teni?
el
a
felesleges
munknval?
időt VeSZt
amíg a vas kellően átmelegedik?
nií
k elUX'UUX
l l mérgelődnie,
!* a z •'KJ''1"'1 használja, addig a másikfnrHlll
fl\ft
CAO,
b a n U j b ^ | elégett a parázs

--

LetrelönyóBobb bevásárlási
= =
forrás

Vállalat, Hiskolcz 2.
& Tf*s*kára]lnl»ioi kérni!

KOZMETIKAI GYÓGYINTÉZET
Dr. JDT1SST JÍZSKf bínjjútján,

Fennáll 1892 óta.

ir, a WIMÍ koinutik. legelné ii lepígibb siakorrosa Mugjarorsiigon. ;
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Irta HAZA.Y OLIVÉR.

szerencsés ossz? fé
rele folyfán abörán ftlismf rhtWIenzoffláncifíjIMik.

flrtalmatlanságérolranushodik
DrNEUMflNN ZSIGMOND kirktréswlrófárvényszekihirís ve-

barna arcot, a i i e p l ő t , m i j f o l t o t gyökeresen elmulasttják

2. Bőr^yógyitó-kószlet i£^S££
.

;• * /

+—* mf

aiii«>uiu, a.uilV-

nyen piruló arrok ápolására (mattá tételére) siolgál; gyógyítja
a b ő r a t k á t (mitesszer), a p a t t a n á s t (vimníerlii, a b'őrl i k a o s o k a t (pórus), a iDUágns izzadást. vörös kezet,
vörös orrot, fagyási foltokat.
« T» •»

'

t ' t

r
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Kapható gyógY^rakban egy kis üveggel 80 fillérért,duplaüveg 1.40 kor.-ért. Ahol nincs, közvetlenül a készítőnél:

B R Á D Y K . „Magyar Király" gyógytáráöan
Bécs l„ Fleischmarkt 350,
rendelendő

és bérmentve.

Ára 3 korona.

ÜGYELJÜNK
\£ IítöZÜJ\

n könyvkereskedése

a p a t t a n á s o k n y o m a i t , a lencsefoltokai és a kisebb s e b e l v e k e t (himlohely); les;edi a legmakacsabb szeplőt és máifoltot, a langvorös roísapattanást és a kékes borvirágot is. A bőrhamlasztas körülbelül egy heti szobafogsággal jár.
h r rf T í
',-kek k ö z t k e v é s a"z árU|I ">«I«" és megb^
ható. D r . J n t a s s y főorvosunknak hosszú tapasztalatai alán¬
ján végre sikerült olyan hajfestéket tlAmmtlWt melv ez ,c
zennt a legtokelewsebb: tadniillik csak a hajat fogji, a fejl.őrt
nem, a fehérneműt nem p szkitia '•—
— —-*
•

Riessnep-Kályhák,

.
roniKtar: —
1-1 „ .
jT"

IV.
.
j ^ o ^ ^
J i
•SSti%£££ lapest,
KOZMETIKAI
GYÓGYINTÉZET
Budanest. ív

o rildg legtöbb ét használatban legtdkari*
kosabb* folytonégói Egészségi szempontból
Az angol elité hölgyvilág
e világhírű kedvenez pú¬
dere ügy minőségben,
hatásban, mint színben
felül áll az összes puderkészitményeken. Nemcsak
szépít hanem ápolja is
az arczbőit és megaka¬
dályozza a vimmci lik
képződését.
Készíti

Brilisch Antiseptic PowderLab.

K o 8 S u t n

i,-^- u-_..

m i n t

a

NAGYON az itt látható védjegyre, vala-

k®sz'tö'' B r á d y

K. névaláírására

és utasítsunk

vissza minden hamisítványt.

és minden könyvkereskedésben.

4. rBőrhámlasztó-készlet
S
m o k a t a benne ülő évtizedes mitesszerekkel együtt • eltünteti

k e r

iiujyeii

részv.-társ.-nál, Budapest, VI., Andrássy-ut 21.

Szépitőszereink ££{

kéz Dórét konzerválják, ü d í t i k ; a k»nyes, száraz, hámlós*
dnrva, írdes. libabnrős, sémörös bőrt finomítják, p o h i t j a k , s i m i t j á k ; a petyhüdt bőrt felfrissitik. s megmeoük a
további fonnyadáslól; i r á n c o k a t eltüatefck.
••F" A ki a megrfclelő k i n l e t a t asm tudja
meirvalaaztani, annak személyesen vag-y
•
levélben díjmentesen adnn* f e l v l U r o U r\~7 *H l

költségmentesen házhoz szállítva: (J üveg 5 K-

ért, 3 duplaüveg 4.50 korona. I s m e r t e t é s e k

Kapható: LAfflrDL n . (Wodianer F. és Fiai)

3, Borapolo-keszlet ^'u'/uóímá^'^"!^

= = = = =

Érdekes, egyéni színezetű, gondolatokat ébresztő könyv:
voltaképen rapszodikusan odavetett apró elmélkedések
vannak benne iskolai, nevelési dolgokról, egyes írói mű¬
vekről, nagyképüsködés nélkül, friss, közvetlen modorban,
az ifjúság iránti szeretettől áthatva. A látszólagosan sze¬
szélyes elmélkedéseket azonban e g y ve fűzi egy közös
alapgondolat: a gyermekkel való szeretetteljes foglalkozás,
a benne rejlő értékes tehetségek fejlesztésének követelése.
Az egész könyv ebből a szellemből eredt: ezért ajánlja
a szerző kis diákjainak, a kiket tndtukon kívül munka¬
társainak nevez. A könyv bátor, szabad hangjával, ötle¬
tességével, hangjának meleg közvetlenségével és tartal¬
mának lendületével nagy hatásra számíthat.
=

; i i íjnni

TOrZOlTOkilt c»inosra formázunk, bármi oka is van a torzulásnak.

olcs. an\BnBj,i,Wuucij a*wi
KeSZletelnWen c s ?P° r t o l " t í a v»a«»^ mindazon szükséges szenlaOyO&at természetes nton
pótolunk (simaság, üdeség. szin, haj)
e8Zt tlk>i >
rek és eszközök, melyek az illető szépséghiba
ElVdltOZOtt arCOkdt
*
' * rendbehozunk (ráncok, firegyíkeres elmuljsztására szolgálnak.
* gek, siippedések. ferdülések stb.).
A készletek ára bő használati utasítással: Egy teljes készlet 10 korona, egy próbakészlet 5 kor.

1. Bőrkoptató-kószlet I

valódi Brády-féle gyomorcsöppek
kitűnően beváltak, a miről számtalan köszönőlevél tanúskodik.

EGY KÖNYV
szülők, tanárok és volt diákok számára.

nem orvosságai a kozmetikai bajoknak ; ártalmatlanságukért és
biztos hatásukért Úr. Jutassy viseli a felelősséget.

Felesleges képződményeket "J""". ." " "

BUDAPEST,
V., Váczi-körut 42.
Veszünk könyveket, nagy könyvtárakat, légi nyomtatványokat,
okleveleket, bires emberek levelezéseit, festményeket, metsze¬
teket, mindennemürégiségeket alegmagasabb áron készpénzért.

Új irodalmi érdekesség! -

Vegyen le két karikát a lyukról, állítsa bele a hamurostát, ürítsd abba a vasaló egész tartalmát s meg fog
gy&ződni, mily hihetetlen gyorsan, alig egy perez alatt
tisztítja és éleszti a parazsat a tűzhely léghnzata. —
Saját érdekében ajánljuk, szerezze
Kapható min¬
be a hamnrostát. Mind e kellemet¬
den háztartási
lenségek megszűnnek Félannyi idő
- üzletben —
alatt készül el az egész vasalással
2.8O
Meg fogja látni, bog; már az első
használat után kifizeti magát -v koronáért. •.
Gyári raktár: KOMMER BÉLA Budapest,
«» VIII. kerület, József-kórnt 11. Ham. t»

AGYTOLLAK!

könyv- és mű kereskedés

Nem akar mindennek véget vetni? -

Nem is hiszi, amig meg nem próbálja ! ! !

titka hofty tudományos alapon, szolidan dolgozunk.
•~ 'w f l különösen a
áif^J »**•***• Szépségrontó bőrbajokat
izzadás és

talpégé,
eltűnik né¬
hány nap
alalt a dr.
Högyesfele im¬
pregnált Asbesttalpak
használata által, l'árji K 2'-. K 1 •-.
Lepjobh és legbiztosabb srgftség
lábaknak a dr. HögJ'es-ffle
impregnált Asbrsttalpbetét
afzélrsuklúval. Párja 4 kor
Az aerélcsukló fölé egy impregnált
dr. HSíyes-féle Asbeiltilp van fe¬
szítve, hogy a lábnak kellemes és
biztos fekvése legyen. A járás ru¬
ganyossá és t jry.iloglóképcs.séjs
kitartóbbá válik. Ludtalpuaknik
nélkülözhetetlen. SzélifildésutánTéttel. Wien, Dnmini- kanerbastei No. 21. —

NálunK
újdonság !

használatától megszűnnek az összes emésztési zavarok, mer*
eltávolít minden ártalmas anyagot a szervezetből, a gyomor
megerősödik úgy, hogy megint a legnagyobb pontossággal
teljesiti hivatását és elegendő gyomornedvet választ k i ; a
fej tompultsága megszűnik, röviden: az egészség helyre¬
állítása tökéletes. Még a legidültebb esetekben is, aranyeres
bántalmaknál, női bajokból eredt emésztési zavaroknál stb. a

Nemzeti Antiquarium

4

Kapható 3 nagyságú dobozban és
fehér, krém, rói-a, ha ványrózsa
e* testsziuhen az összes drogerrákbangjóg.tirakbanésillatszer»»lHekb*n. Magyarorsz. vez -kepv.
Itancs Milán gyógvsz Tel. 12-56.

a legideálisabb rendszer.
Egyszeri betűzeléssel CgéSZ télBD ég.
miáltal o sok fáradsággal és költséggel járó
mindennapi betüzeles megtakaritatik. Lá-

thatú tOz. eredeti biztonság! szabályozó.
Gázömlés tagj robbanás teueseo ki¬
zárva, ellenben mindig egyenletes és egész¬
séges melegség, különösen a szoba alsó
légrétegeiben te
Egyedüli elárusitas. nagy választék és raktár •

Ringeisen Testvérek
cs*g«il

BUDAPEST Y.

HIRSCH és FRANK
Budapest-Salgótarjáni

Gépgyár és Vasöntöde

Részvénytársulat

BUDAPEST, V I . KERÜLET, ARÉNA-UT 127. SZÁM.
Külön ontily

téglagyári gépek.
GYÁRT: falitégla, és cierépujtokát, teglagyartó én agyagmegmnnkáló
(épeket legújabb és legjobban bevált i«erkezetekben.
:: :
Elvállalja anyagvizs¬
gálatok kivitelét é.
teljes

téglagyári telepek j
létesítését.
Tervek és költs»g-vetés.*
dJJtalannl.
ELSŐRANGÚ
=
= REFERENCZIAK.
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Briinn-Königsfeldi Gépgyár motorosztálya

B L Ú Z O K ^ RUHÁK

E'yedárusitó: A B E L E S EMIL
Budipest, V., Váczi-ut 14. sz.

costnm ét pongyolák

FALODI LÁSZLÓ
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ÓVÁS!
Bégi elterjedt hírneves dr. Forti-féle sebtapasz kiváló¬
ságát eddig semmiféle más tapasz nem érte el. Tekintve,
hogy dr. Forti-féle sebtapaszt országszerte hamisítják,
saját érdekében óva intem tehát a n. é. közönséget, hogy
vásárlásai! kifejezetten csakis valódi dr. Forti-féle sebtapaszt kérjen s

ha utánzatot
vagy általános
tapaszt kínálnak, azt mint káros utánzatot határozottan uta¬
sítsa viasza, mert az ártalmas hamisítvány.

Benzin- és Yilápgáz-moíorok, Szivógáz- ésjyersolaj-molorok,
Beazinlokomobilos cséplökészletek.
nyersolaj - lokomobilok.

KOCSIARUCSARNOK
BUDAPEST, VII., KAKÓC1ZI-ÚT 72.

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. * Árjegyzék ingyen.

A szakmúbaii járatos képviselők kerestetnek.

Dl! A villamosság a nagyothallók szolgálatában.

A riagyolhallást vi lamosMIklIO
PHOJI AKUSTIK készülék haaz
nálala állal azonnal mrgníiiil.
Kzen korszakalkotó villamos halló
készülék a mikrophon és telephon
alapelvein tan szerkesztve és a
musi már minden kulin államban
a legjobb sikerrel alkalmatlaük.
A készülik a mikrnphoii segélyé¬
vel felfogja és gyüjii a hangokat
és a lelephon Állal megerősítve
termfozeles módnn vezeti azokat
a [ölhöz. A készülék nagyon kényfiven kezelhető és lén veimében vi¬
selhető a mrllónvzsebben is. Egy
teljesen fölszerelt'Aknslik kéMtilél
ára elegáns tokban 3 Voltos, na¬
gyon tarlós elemmel K 60.—

' KAaVABHON ELSŐ. LEGNAGYOBB É8 LEfiJOBB HÍRNEVŰ ÓRAÜZLETE.

Tllapiftatott
18^7. O

Forti László

az egyedüli valódi dr. lortiféle sebtapaszok készítője.

Hölgyek figyelmébe
Mielőtt divatos női kézitáskát vásárolna, kére
— tekintse meg =

PAPEK JÓZSEF

flűpCEKSZEREK 10-évi jótállással
A Őr. BIBO-féle

Havasi Gyopár Crém

Beregmegrye.
(joanor, belek, hagyhólyag g kalőnösen a l é g i ő ••errek hurutot bántalmainál igen jó hatáiá még
•. / . akkor iá, ha vériéiek eiete forog fenn. .•. .•.

Nagy tégely
Mosdóviz

l korona
l korona

Szappan

7 0 fillér

Tutter
l korona
Főraktár: 'Wolf gyógytár
Kolozsvár, Hudapeiten
kapható : Török gyógytár
Király-uloa,Operngyógyt á r Anilrássv-úlés •Hun¬
nia- gyógyt. Erzscbet-körut.

Megrendelhető: É D E S K U T T L.-nél Budapesten iá
• forral keaelőíégénél Munkácson.

Piri.i világkiállítás 190U: Grand Prix.

Kwizda
Bestitntion - Flnidja.
Mosóvíz lo»ak száraara, egy Ü?eg ára K ü'80. — Udvari é*

k RÉSZLETFIZETÉSRE

Képet árjegyzék bérmentve. Javítások pontosan eszközöltetnek.

Jó
a legkedvesebb képes gyermeklap.
Felelős szerkesztő:

Kiadóhivatal:

SEBŐK Z S I G M O N D

FRANKLIN-TÁRSULAT
Előfizetni lehel a kiadóhivatalban
és minden könyvkereskedésben.
Előfizetési ár negyedévre: 2 K 5(

Kwizda Bestitation-Flnidja
szójegy, ezimke ée csomagolás védve. Csak
íz itt látható védjegygyel valódi. Kapható
Minden gyógyszertárban is drogériában
Képes árjegyzékek ingyen é§ benn.
Fő¬
raktár : T ö r ő k JíÍ7<?flf fyó&mertára Budapesten,

cs. és kir. udvari szállító
bőröndös és finom bőr¬
áru készítő kirakatait

töltő-, szellőzőés szabályozó-

KÁLYHÁK

központi l'Qtésre szolgAló kalorit'érek, KzvIU'izőrácsuk minden nagyságban.
t
f/
f
l

' , ,' ' 'V

•f. '--\\

Budapest, m , Bákóczi-nt 15.
ALAPÍTVA 1865.

™?**/&Í

ZONGORATERMEI
Bpest, csakis Gizella-lér 2.
ininn-zONflORÁK

tervezete

I D A V l l egredfili kápviael«te
::

Telefon.

IBACH>ioDgor4t játszanak és ajánlanak :

Backhaos, Dohnányí, Puénot, Alice Ripper, Saner, Sfefaniay stb.

SZOLOOLTVANYOK

J. Ü l UK. Ü U l S t i l |í 1 . í r y -ni,. I a l i Andrássy-ntiS.

t / t sr^s^?***^*'.

HECKENAST
=CDSZTÁ¥=

Budapest, IV., Egyetem-utca 4.

verseny-istállókban től<b mint 41) éve hasznélatban ; nagy fá¬
radalmak ulán újra erősít, az inak merevségét megszünteti éi
a lovat trainingben kiváló képességűvé teszi.

Eredeti MEIDINGER

utánzatot beküld, azt jutalomban részesítem.

Budapest, I., Vár, Uri-ntcza 43. szám.

Képes árjegyzékei kívánatra küld:
JfillamKyÓKyászati készülékek gyára,
• B p e i t , K o r o n a h e r o i e g - n t c i a 17.

MARGIT

A valódi dr. Forti-féle sebtapasz
sebeknél, daganatoknál, égések¬
nél, gyűléseknél, vágás nélkül,
fogfájásnál, rhenmás és csnzos
fájdalmaknál, tyúkszemek ki¬
irtásánál stb. kitűnő hatásúnak bizo¬
nyult és minden eredeti csomagon a
mellékelt védjegy és sajátkezű alá¬
írásom látható. A mely csomagon ez
nincs, az káros hamisít¬
ványt tartalmaz, a mely
feltétlenül visszautasí¬
tandó ! A hamisítókat a tör¬
vény üldözi és a ki nekem

az új télikabát!!!

szőlóvesazök és finom érme léki boiok be¬
szerzésére legmelegebben ajánljuk a legjibb hírnévnek örvendő

Télikabát divatos tartós

SZŰCS SÁNDOR FIA

Télikabát angol puha

szöldtelepét Bihardióazegen.

Képes árjegyzékei tanulságos unalommal ingyen és bérmentre
kflld a cég. Kién *r|cg\2éknft egyetlen b áíto! nrinsul'trna luániozni. mert sót mindenkit érdeklő dolpol tarialmai. Tehál senki
el ne noUttUa egy leveleyölsjion kérni. OleSÖftrés pontos kíszolgálás löhb ezer elismerő levél. Készlet: H millió.

K 36.
K 56.

szövetből

Télikabát vastag puha és könnyű sző- W7~
vet (valódi angol)
J\Télikabát legfinomabb angol könnyű és
kellemes szövet, selyembéléssel...

K 100.

(DAUERBRAND)

Legolcsóbb ttltcs. A hideg beálltával
egyszer kell befűteni és egész télen
át ég. A szobákban kellemes és meleg.

Bőrszékjpar

EISLERé. VÉRTES

Budapest. IV.,
Kendi Antal Semmelweis-n.
7.

Testvérek
Budapest legnagyobb íérfirnha-. rnhá a

Károly- körút

Meidinger-kályhák gyára Budapest, VI.. Andrássy-ut 41.
árjegyzékek és költségvetések bérmentve.

UJÜ
N I

Előkelő úri divat áruosztály.

ITTLJ MÉRNÖK ÉS GYÁROS
^J'"'•l
^ |
C». és Wr. fensége József fóherc«eg udvari szállítója.

-

-

- Gyár és iroda : -

_

ÚJ!!

Technikum Mittweida

Budapest, VII., Garay-ntcza 10.

Kő%poriti és gőzfűtések, légszesz- ég vízvezetékek, csatornázások, szellőzteté¬
sek, szivattyúk, vizerőrnűvi emelőgépek stb. — Tervek, költségvetések, jövedelini előirányzatok gyorsan készíttetnek. —^-^— _ _ _ _ _ _
___

ANGOL BÖRBUTOR készítése, festése és reno¬
válása saját mühelyemben. Ebédlőszékek, iroda¬
fotelek valódi bőrrel. Ülőbntor állványok kárpitozása
Székátalakitások!

IgazgHtó : A. H o l t i t, t a n á r .
(Szász királyság.)
Mag-asabb technikai tanintézet ás eleotro- és g-épésietl
mérnökök r é s z é r e . Otudigon felmeroJt elcctrotechn. és gép' épitő laboratóriumok. Tftimlógyávi mühelyek. •
361O hallgató a 36 ik iskolaévben.
Programm stb. díjtalanul a titbirsag által.

Valódi Kitűnő
nemesés harezi
kanári niadarafc.
szorgalmasan éneklő hímek darabja
8, 10, H , 15 18, *U é l 25 korona, tenyésznöatények
darabja 3 és 4 korona. Élő megérkezésért szava¬
tolok ! A legmesszebbmenő garaneziák. A szállítás,
mintán a csomagolás a legczélszerübben eszközöl¬
tetik, a legnagyobb hidegben is történhetik. <>

SZÁM. 1910. 5 7 . ÉVFOLYAM.
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Miről lehet felismerni
azokat az urakat és hölgyeket, akik

DlflflA-SZflPPAÍIÍlAL
a szappanok királyával mosakodnak?
1. Aki Diana-szappannal mosakszik reggel, annak arczbőre mindig tiszta és fehér.
2. Aki Diana-szappannal mosakszik reggel, annak arcza sohasem fényes, vala¬
mint az orra sem.
3. Aki Diana-szappannal mosakszik reggel, annak arcza és orra sohasem vörös,
kék, érdes.
4. Aki Diana-szappannal mosakszik reggel, annak arczán a ránczok láthatatlanok.
5. Aki Diana-szappannal mosakszik reggel, annak arcza mindig üde, friss, ápolt.
6. Aki Diana-szappannal mosakszik reggel, annak kezei hófehérek, bársonyszerűén lágyak és finom tapintaluak.
7. Aki Diana-szappannal mosakszik, annak sem orrán, sem arczán mitesserek
nincsenek.
8. Urak, kik Diana-szappannal mosakszanak, nyakuk hátsó oldalán sem lát¬
hatók soha a feldörzsölések és pattanások.
9. Uraknál nagyon gyakori borotválkozás után, az arczon és a nyak előrrszén a
kipattog/ás és a pattanás: aki Diana-szappannal mosakszik, annál ez ki van
/árva.
10. Aki Diana-szappant és eremet használ, annak arczárói és
kezéről 6 nap alatt az összes tavaszi szeplők lemosódnak.

ll

Tiszlcli gyógyszerész úr! A mull
hónapban küldöli DÍJ»B«-sz»ppanból és
Diana-krémből kerek két-két átlagol
luigom rés/éré. Továhhá eg\ dóhoz
fehér Diana-padért. Sok szépiiőszeri
has/iiíillaiii. de ily tökéletes készít¬
mény egy sem volt. KI is van lerjnhe
városunkban minden joMnm'xlii úri
esaláilhan. Mnrse/ill. l!)l)8 <leez. HÓ.
Tiszteletiéi Vaiuleipiji (itiillonc.

Tisztelt gyógyszerész úr! A minden
oldalról agyondicsért Diana-szappan.
Diaiia-pnder és Diana-krémből én is
rendelek egy-egy adagol. Ma az én
s/eplőim is ügy el fognak múlni, mini
az összes barátnőimé, ngy löhh ren¬
delést várhat tőlem, mert nagy az is¬
meretségem hölgyek közöli.

Rerlin, 1908 dec/ernbcr 26.
Tiszteletiéi Paiiline Schneider.

Tiszteli uram! Kérek utánvél mel¬
lől három Diana-szappant. Orrom és
arezom egészen vörös voll még né¬
hány hét, előli, mosl, a Diana-szappan¬
nal mosdom, attól teljesen megfehéredlem. Ezentúl csak Diana-szappannal
fogok mosakodni.
Hamburg, 1909 január 5.
Üdvözlettel
Frau Rosenberg, Beamter.

A Diana-púder teljesen ártalmatlan, az arczon gyönyörűen és egyenletesen tapad, szabad sszemmel
teljesen láthatatlan, nagyon kellemes és gyenge' illattal bir, éppen ezért nemcsak hölgyek, hanem
urak is használják.

l kor. 5O lill.
Egy üve<jl<><jHy Diana-erem (nappali és éjjeli használatra)
IMJ.V üvcgtéíjely Dlana-crém (csak éjjeli használatra)
\ kor. 50 f111.
Ejjy iian.v darab Diana-szappan
^ j t o r 59
l^ll.v "í»íl.v <lobo/ l)i;uia-pii(ler szarv ashőrrel együtt (fehér, rózsaszín
vagy sái-ga s/inhcu)
^k o r 5
Kaphah) egész Európában a gyógyszertárakban, drogériákban és parfümériákban
A ki nem tudja sajál helységében beszerezni, az rendelje meg a központból:

0

é r á i Béla gyógyszerész, Budapest Ríroly-körí 1 5.
(A legkisebb megrendelés is postafordultával utánvétellel eszközöltetik.)

