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BLÚZKÜLÖNLEGESSÉGEK 
COSZTÜtlÖK ALJAK PONGYOLÁK 
• • l l l * l l Í M M I JÍ BUDAPEST FALUDI LÁSZLÓ : s r : : 

Újdonság11 Törv. védve. 

penz-
tárcza 

Vidékre utánvéttel.' 

"REKORD" 
elszakíthatatlan. 

Egy darab bőrből, apró pénznek 
külön mélyedés. 

Korona 3.-
Kizárólag egyedüli készítője 

CSÁNGÓ HENRIK 
Bpest, Múzeum-korát 3. sz. 

Váriti vüáykiálltíát <Gra>itt 1SOO. 

Kwizda-fée Reslitiilioiis-Huid 
moióviz lovak ssámára 

——— Szóvédjegy, czimke és csomagolás védve. -

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

Kwizda-féle 
Restitutions - fluid 

csak a mellékelt 
védj egy gyei va¬ 
lódi. Képes ár¬ 
jegyzéket ingyen 
ég bérmentve 

Főraktár: Török JOZSel gy<5 
szerész, Budapest, Király-n. 

és Andrássy-ut 26. 

Páratlan és csodás hatású arczszépttő és 
finomító a Földes-léle 

Margit-créme 
főúri körökben használt készítmény. Zsirtelan, 
ártalmatlan, rögtön szépít. Az egész világon kap¬ 
ható l és 2 koronás tégelyekben. Margit-szappan 
70 f., Margit- pouiler l K 20 f. három színben kap¬ 
ható. Tessék a záróvédjegyre ügyelni és csakis 
eredeti készítményt elfogadni, melynek alkalmat¬ 
lanságáért és kitűnő hatásáért felelősséget vállal 
: : : : : a készítő : : : : : 
FÖLDES KELEMEN gyógyszerész Aradon. 

MŰHLE 
KERTÉSZETI TELEPE 

TEMESVÁR 
Árjegyzék ingyen. 

Ha őszül a haja. 
ne használjon mást, mint a 

„STELLA"-HAJVIZET, 
mert ez nem haj festő, de oly vegyi összetételű szer, 
mely a haj eredeti színét adja vissza. Üvegje 2 K. 

ZOLTÁN BÉLA gyógyszertárában, 
Budapest, V/49, Szabadságtér, Sétatér-ntcza 

Vérszegénység, 
étvágytalanság, idegesség 

gyermekek, valamint 
leányok erősbitésére 

TOKAJI GHINA VASBOR 
oí tokaji borból készül, l i i ST«« i n 3.2O K, ntgj flrtg 6 X * CTÓgruertánkbu. szétküldés naponta utánvéttel ngj előzetes beküldése után. 

Termégzetes iorré meleg kénes^forrástó 
— a Therrnál-szálloda földazintjén. 

isEapborogatá&ok, kő- ég kádfürdők 
a Nagyszállója földszintjén. Gondos pensió. A téli 
fürdőévadra vonatkozó felvilágositás végett fordul¬ 
jon a budai Szent-Lukácsfürdő igazgatóságához. 

'SSS eliininczukorkiya 
Ghlnhi czukorka 

Többszőrösen kitüntetve, 
1869-ben a magyar or¬ 
vosok és természetvizs¬ 
gálók fiumei vándorgyű¬ 
lésén 40 arany pályadíj¬ 

jal jutalmazva. 
Láz ellen! 

Nem keserűi 
Legjobb szer láz, váltó¬ 
láz, malária ellen, külö¬ 
nösen gyermekeknek, i 
kik keserű chinint be¬ 

venni nem képesek. 
Valódi, 11468 

ha minden egyes piros 
csomagolópapíron 

Rozsnyay Mátyás 
névaláírása olvas¬ 

ható. 11266 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszeretára 

Gyermekek elismert legkiválóbb tápszere 

a Phosphatine Faliéres. 

_Kapható minden grógrizer 4 
Egy nagy doboz ára 3 kor. 8 O fillér. 
Főraktir: Z O L T Á N B É L A íyóí szer íra 
Budapest, V., Szabadság-tér (N. Korona-u. sarok" 
Érdeklődőknek ilsmertetőf'Ozeti díjtalanul 

A je tak t r legújabb találmánya a aivé-
nyékből készült ERISTALY-
IASSA arcs és kéz 
ápoléner . „ ^ ^ írtba. 

t('gelj60fill. 
ÜTeg dobói 3 K. Ma-

jolika dlntégely 6 E. Szappan 
l K. Pcrader l K. Kapható mindenSlt, 

Főraktár: Bpest, TÓ., Baross-n. M. 

Szénásy, Hoffmann és Tsa 
EÍ selyemáruháza, IV., BÉCSI-UTCZA 4. SZ. :: 
jelenti, hogy a 

Duplaszóles creppe meteor 
« « creppe charmeuse 
« « reczés cachimir 

brillanté 

megérkeztek. 

Duplaszéles cachimire de sóié 
« « chinée voile 
« « Voile de sóié chine 

bordűrrel stb. stb. 
" A farsangi vásár keretében :: 
csipke-ruhákból, hímzett japán-selyem-ruiákból, hímzett franczia batist-ruhákból, arany, 

ezüst és fekete Bittér-ruhákból 

NAGY OCCASIÓT 
rendezünk, mely alkalommal az itt felsorolt, úgyszintén fehér és fekete csipkekeluiék 

mélyen leszállított árban kerülnek eladásra. — Továbbá : 

.&& 

Muiiple minden, színben _ - _ .!*."> Itr. 
Tuffbte brillanté minden színben i 10 « 
Fehér báli messaline ___ ___ ._ ___ 
Duplaszélcs pe t tyes graze-ruhára " 
OO szé les juponnais. minden színben 
IfiO szé les ehinai selyem-creppe, bftli ruhárVi . . . Juí.OO « 
Fej- és váll-echarpeok 2 - 2 V. méter hosszuBágban, voile de sóiéból l frttól kezdve. 

Fekete taffották : 75, 85, 95, 1.25, 1.35, 1.45 és feljebb. 

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

Szénásy, Hoffmann és Tsa 
selyemóriLháza 

Mintákat vidékre be™ CSAKIS : IV., Bécsi-utcza 4. szám. 
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SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, FEBRUÁR 14. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Eeáltanodar-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

{Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a posUilag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

SAJÁTOS RENAISSANCEKORI 
MŰEMLÉKEINK. 

» FIRENZÉBŐL kiindult renaissance igen hálás 
/_! és termékeny talajra talált hazánkban, a 

i l XV. és XYI. században. Gyors elterjedését 
még a politikai összeköttetés is elősegítette, 
melyet Mátyás királynak az olasz származású 
Beatrixszel való házassága létesített. 

Ennek az új művészetnek egy igen jellemző 

helyi változata keletkezett nálunk, s ez az 
épület fedélszerkezetének és főleg a magyar 
ruha rojtozatára és csipkézetére emlékeztető, 
attikaszerű oromfalnak alkalmazása. Ennek ere¬ 
detét kutatva, megtaláljuk kiindulását a kairói 
Ahmed Ibn Tulun mecsetének falain s e keleti 
motívum alkalmazását kelet kereskedelmének 
révén Velencze néhány remek palotáján, kü¬ 
lönösen az E'Codorón. 

Mátyás olasz építő-művészei így válnak ter¬ 

jesztőivé régi magyar ruhaviseletünk aranyhim-
zéses és rojtos motívumainak díszítésével any-
nyira rokon ornamentikának, melyekkel csakis 
felvidéki műemlékeinken találkozunk s így 
bízvást elnevezhetjük magyar renaissancenak. 

Legszebb példája ennek a sárosmegyei fricsi 
várkastély. A homlokzaton végigfutó és a fa-
tetőt teljesen körülfogott hatalmas, csipkézett 
oromfal a felvidéki városokat igen gyakran 
elhamvasztó : tűzvészek elleni védelemre szol-

A KÉSMÁRKI CAMPANILE. 

RENAISSANCE-KORI MAGYAR MŰEMLÉKEK 

A POPRÁDI CAMPANILE. 

Fraaklin-Tárnnlat nyomdája. Budapest IV., Egyetem-ntoza 4. »zám7 
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gált. A mi a kastélyt még ezenkívül becsessé 
teszi: kulturhistóriai fontossága, a mennyiben 
a koronapárkányzat vakárkádjainak mintegy 
másfélszáz fülkéjét a magyar históriának neves 
alakjait ábrázoló, úgynevezett sgraffitók, a falba 
karczolt festmények díszítik, így a többi kö-
xül felemlitésre méltók Hunyadi János, László 
ÓH Mátyás király, valamint Tinódi Sebestyén, 
korhű viseletben; utóbbi egyik kezében lan¬ 
tot, a másikban kardot tart. 

A kastély-építkezés igen szép, sajátos alko¬ 
tása még a s/epesmegyei bethlenfah'i Thurzó-
és a fridmanni kastélyok. Ugyancsak ilyen 
tipikus koronapárkányzattal ékes építmények 
egész sora látható Felsömagyarország legtöbb 
városában, így Lőcsén, a Jókai «Lőcsei fe¬ 
hér asszony* czimű hires regényéből ismert 
Thurzó-ház is, jelenleg gróf Csáky Vidor tu¬ 
lajdona, a melynek külső felépítése, továbbá 
egyik oldalának toronyszerű kiemelkedése s 
arkaturásan tagozott oromfala jellemzően kép¬ 
viseli a renaissanceuak magyar elemekkel dí¬ 
szített építészeti alkotásait, azoknak nagy¬ 
arányú térfoglalását. 

Hozzá méltó párja a Tökölyek ősi családi 
fészke, a késmárki várkastély, melynek bástya¬ 
tornyain még ma is, bár elmosódottan, lát¬ 
ható a pompás hatású, karczolt sgraffitós or-
namentáczió. A kastély egykorú fényéről régi 
krónikásaink a legnagyobb elragadtatással em¬ 
lékeznek meg. Mennyi elmúlt fényt, pompát 
rejtenek magukban viharverte mohos kövei s 
mesélnek dicső múltról! Tököly javainak 
elkobzása után az így gazdátlanná vált kas¬ 
tély szomorú elhagyatottságban évszázadokon 
keresztül csendes megadással várja, míg az 
idő befejezi rajta romboló munkáját. 

A Tököly—Eákóczi-kor hazafias szellemé¬ 
vel egybeforrt magyar reuaissance-stilusnak 
ugyancsak bizarrságával hatásos monumentális 
emléke az eperjesi Rákóczi-ház, melyet kegye-
letes emlékké avat az a körülmény, hogy 
II. Rákóczi Ferencz a sárosi várban történt 
elfogatása előtt sokáig itt lakott. 

Mindeme sajátos építészeti emlékeket mű-
történeti szempontból felülmúlja a lőcsei vá¬ 
rosháza, melynek festett allegorikus alakokkal 
díszített homlokzatának attikaszerűen záródó 
renaissance oromfala sajátos hatást kölcsönöz 
s arányaival szerencsésen olvad össze az épü¬ 
let tömegével. 

Az építmények között a templomok voltak 
talán az egyedüliek, melyekről az új művé¬ 
szet mintha megfeledkezett volna. A közép¬ 
kori gótikus templomok megfelelvén a vallás 
czéljainak, inkább portálaiknak gazdag és 
dekorácziókban pazarul változatos megoldásá¬ 
val hozták helyre eme mulasztást. 

Egyik szép típusa ennek a szepességi jain-
niki templom, melynek csipkézett tetejű tor¬ 
nya igen harmonikusan illeszkedik bele a 
templom testébe. 

Ezen időben jött szokásba az, hogy a már 
előbb említett gyakori tűzvészek által meg¬ 
rongált, szerkezetileg amúgy is gyenge tor¬ 
nyok helyett a templomok mellé épített ha¬ 
ranglábakba, úgynevezett campanilékbe húz¬ 
ták fel a nagysúlyú harangokat. A legjobb 
karban a késmárki campanile maradt reánk, 
melyet aranyozott sgraffitós dekorácziói miatt 
a nép ma is aranytoronynak nevez. Nem ki¬ 
sebb hatásúak még a poprádi, iiagyeó'ri és 
menhárdi campanilék, mindmeganuyi Szepes-
megyében. 

Bizonyosan feltűnő, hogy miért hódított a 
renaissance leginkább a Felvidéken? Ennek 
magyarázata az, hogy a török-tatár inváziók 
nem nyomultak fel odáig s így elkerülték a 
vad hordák romboló vandalizmusát; másrészt 
pedig ezen, a háború borzalmaitól megkímélt 
helyen elevenen pezsgő művészi élet lükte¬ 
tett, a mi természetes is, mivel a művészet 
gyakorlása zavartalan állami létet és bizonyos 
fokig anyagi jólétet tételez fel, a mely két 
fontos tényezővel az erős autonómiával biró 
polgárság ugyancsak rendelkezett. 

Közel öt század viharaival daczoltak ez épü¬ 
letek s bár nem vonultak el ezek nyomtala¬ 
nul felettük, de szerencsére, a háborús moz¬ 
galmak által meg nem közelítve, legalább hír¬ 
mondóul maradtak fent, kárpótlásul annyi 
elpusztult fényes emlékünkért. Pedig meg-

A bethlenfalvi Thurzó-kastély. 

Az eperjesi Rákóczi-ház, 

A nagyeőri campanile. 

RENAISSANCE-KOKI MAGYAE MŰEMLÉKEK. 

számláihatatlan azon művészeti alkotásoknak 
száma, melyek az idők viszontagságai és a 
háborúk közepette, továbbá kegyelethiány miatt 
elenyésztek. Hiszen azoknak, mint nemzeti 
multunk kőbe vésett krónikájának elpusztulá¬ 
sával történetkönyvünknek egy-egy lapja sza¬ 
kadt ki, építményeink minden levált darab 
kövével történeti hagyományainknak egy-egy 
sorát töröltük ki. 

Mindamellett, valamint a magyarság annyi 
válság után számos megrázkódtatáson keresz¬ 
tül menve, mégis képes volt a külellenség 
elleni bátor védekezéssel magát fentartani és 
szupremácziáját az idegen elemek túlnyomó 
többsége felett mai napig is megóvni, annyi 
pusztulás daczára is számos művészi alkotást 
tudunk a múltból felmutatni, a mi szívós ki-

tartásról, intenzív erőről és azon örökség 
dagságáról tesz1, bizonyságot, melyet az 
zadokon át pazarló ivadék mai napig 
volt képes cltéko/olni. Myshovsz.ky 

LÁM, JÓ AZ ISTEN... 
- «Hallgass, megütlek !>> 

Csikorgó foggal nóz asszonyára 
S feló lóbálja piszkos öklét 
A férfi. 

(•Csak húsz fillért adj ! 
Ennivalója nincs a gyereknek ...» 
Eseng riadt, vörös szemekkel 
Az asszony. 

- «Ne kutya, ne !» 
S nagyot lódítva buta testén, 
Hátába csap az asszonyának 
A férfi. 

És hogy a vaczkáu 
Falnak fordult a részeg állat, 
Fejére kendőt kap s kifut 
Az asszony. 

Tart a piacznak. 
Ott elvegyül a sürgő nép közt 
S alvó kofától csent gyümölcscsel 
Tér vissza. 

,Anyám, hol vetted?' 
- »Hol vettem ? hát az Isten adta.» 
— «Lám, jó az Isten'... s boldogan majszol 

A gyermek. 
Koronghi Lippich Elek. 

ELŐTTEM UTÁNAM. 
Egy magányos ember könyvéből. 

Előttem csupa kaczagó nők járnak, 
Gőgösek, czifrák, pávák. 
Ha kergetem, ők szinte szárnyon szállnak. — 
Mikor a közelükbe érek 
S utj okból lankadtan kitérek : 
Ők utam állják. 

Körülfognak, szürke pacsirtát engem, 
Ez édes, ékes pávák. 
S hidegek, míg én kegyük hőn esengein. -
Ha rideg dacz lesz iirrá rajtam 
S lemond a csókról tikkadt ajkam : 
Ők felkínálják. 

Egy csók . . . kettő . . . S magamégető gó'ggel 
Már el kell hagynom őket. 
És — ki jöhetne tisztába a nőkkel? — 
Elengednek ma . . . ám másnappal : 
Búgó lágy galamb-alázattal 
Utánam jőnek... 

Lampérth Géza. 

AZ ÓPIUM. 
Elbeszélés. — Irta Kanizsay Ferencz. 

Schmidt bácsi, a nyugalmazott kapitány, 
nevezetes lakosa volt a mi egyhangú város¬ 
kánknak. Halála óta évek múltak el, de azért 
ma is megemlegetjük a kaszinó kerek asz¬ 
talánál, a honnét senki sem hiányzik úgy, 
mint a kapitány. Szivarszó mellett kalandos 
történeteket tudott előadni, melyeket hasztalan 
próbáltak utánozni mások. 

Mennyei élvezet volt ám az, a mikor oda¬ 
kint a hó szállingált, mi pedig a diófaasztal 
köré települtünk és az öreg, elhelyezkedvén a 
kényelmes karszékben, nagyokat szippantott 
az olcsó szivarból (hja, a nyugdíjacskából 
jobbra nem telik!) és rákezdte, hogy: 

- Hej, fiúk! a mikor Majlandban feküd¬ 
tem a garnizónnal! Afféle siheder hadnagyocska 
lehettem akkortájt, épen hogy serkedzett » 
híj úszom . . . 

Ezzel egy nagyon épületes história követ¬ 
kezett. Mert Majlandról sokat tudott mesélni 

M öívfí- Ha valamikor elvotödném Milánóba, 
otthonosan járnék-kelnék utczáin, annyira meg¬ 
ismertette velünk ax örc-g, keresztül-kasul, az 
egész várost. 

Hanem beköltözött a szürke unalom a ka¬ 
szinóba azna]>, hogy Schmidt bátyánk először 
elmaradt. Egy hűvös este volt ez. Ekkor feküdt 
le az öreg, életében talán először, estéli fél 
nyolczkor. Igaz, hogy nem is kelt föl többet. 
Bászögezték a csákóját meg a kardját a kopor¬ 
sójára. Eltemették . . . 

Honnét vehette történeteit? Azt hiszem, 
inkább a szivéből, semmint emlékeiből. Való¬ 
színűleg szerette volna, ha csakugyan olyan 
ifjúsága lett v o l n a . . . Ki tudja különben? 
Ifjúkorából valami titkolt seb maradhatott a 
szivén; mert valahányszor egy szép leányka 
ment férjhez városkánkban: az öreg mind¬ 
annyiszor könnyezett. 

De most elmondom az ópiummal való ese¬ 
tét. Ezt kevesen ismeritek, mert mindössze 
hárman voltunk a kaszinóban, a mikor elme¬ 
sélte. Ez volt az utolsó meséje. 

Szokása ellenére éjfélen túl is velünk ma¬ 
radt a kapitány bácsi. (Hiszen tudjátok, olyan 
volt, mint az óra. Pontban éjfélkor fölkelt és 
elment haza.) Ezen az éjszakán szokatlan han¬ 
gulatban volt. Ezúttal nem is czivilbe, hanem 
egyenruhába öltözötten jelent meg köztünk. 
A király iiévünnepe volt aznap és ilyenkor -
tudjátok -f azzal adta meg a módját, hogy 
fölvette atilláját, csákóját; felcsatolta a kard¬ 
ját és parádés büszkeséggel vonult a temp¬ 
lomba. Aznap uniformisban maradt végig. 

Ott ült hát közöttünk és a mi szintén rend¬ 
kívüli eset, a megszokott félliter helyett -
nem túlozok - - talán másfél literrel is be¬ 
vágott. A szeme csodálatosan csillogott, az 
arcza lángolt; és az öklével nagyot sújtva az 
asztalra, nótát rendelt; azt, hogy: «Tudom is 
én . . . » Afféle régimódi német nóta volt. Ócska 
kintornákba temetett czeppedli; tánczhoz egy 
kicsit szomorú, búsuláshoz egy kicsit vidám. 
Németnek való. A prímás csak ismételt el-
fütyülés után tanulta meg. 

Schmidt bácsi, fejét a tenyerébe támasztva, 
hallgatta a neki kedves muzsikát. Aztán me¬ 
gint rácsapott az asztalra - - csak úgy zeng¬ 
tek belé a poharak — és így kiáltott: 

- Ácsi! Elég volt. Takarodjatok. 
Gavallérosan megfizetett a füstösnek. És, 

csodák csodája: minő pazarlás! elpuffantatott 
egy pezsgős palaczkot, és egész egyszerűen 
így nyilatkozott: 

— Fiaim, tudjátok meg, hogy én gyilkos 
vagyok. Egészen közönséges, hitvány gyilkos. 

Hát persze, elmosolyodtunk. 
- Mit nevettek? Ez nem tréfa. 
- No de Schmidt bácsi! . . . Kapitány 

bácsi! 
- Semmi Schmidt bácsi! Semmi kapitány 

bácsi! - - erőszakoskodott az öreg - - én egy 
közönséges, akasztófára való gyilkos vagyok. 

A FRIDMANNI KASTÉLY. 

Eáhagytuk, legyen hát gyilkos, ha neki úgy 
tetszik. 

- De előbb töltünk egy pohárral? 
- Nem bánom. Hej, fiúk, ez ám a szo¬ 

morú ! Ha sorsomnak erre . a megpróbálta¬ 
tására gondolok, bizony még most is belesaj-
dul a szivem. Pedig régen volt, borzasztó 
régen . . . 

Majlandban, úgy-e? (Ezt a tapintatlan 
kérdést egy egészen fiatal ember, a járásbiró-
sági aljegyző koczkáztatta meg, a ki még sok¬ 
kal kevesebbet volt társaságunkban, semhogy 
módjában állt volna megtanulni, hogyan kell 
alkalmazkodni az öreghez.) 

- Azért se Majlandban, hanem Velenczé-
ben, öcsém! Hó, pinczér, egy regálitászt. 

(Micsoda? Kilenczkrajczáros szivart szí az 
öreg ?! Csodák történnek ma . . .) 

Úgy áT szivarvégről '"Kezdte mondogatni az 
ópiummal való nevezetes történetét: 

— Hát, fiaim, akár hiszitek, akár nem 
hiszitek . . . 

- No de kapitány bácsi! 
— Bánom is én, hát ne higyjétek. A dolog 

úgy áll, hogy ezelőtt negyven évvel, - - na, 
nem tudom egész pontosan kiszámítani, hány 
éve; lehet negyvenöt is - - egyszóval: ször¬ 
nyen régen, egy velenczei grófkisasszonynyal 
jártam jegyben. 

— Ejha! Hogy hívták? 
—• Semmi közöd hozzá, öcskös. Nagyon 

szép volt a grófkisasszony, de én sem voltam 

A FRICSI VÁRKASTÉLY DÉLI HOMLOKZATA. 

RENAISSANCE-KORI MAGYAR MŰEMLÉKEK. 

utolsó legény. Csinos, jóképű hadnagy voltam 
és ebben a minőségben, mint a többi bajtár¬ 
sam, csaptam a szelet a velenczei hölgyek 
körül. Fene nagy urak voltunk, mink császári 
katonák, ott Velenczében. Örült az a talián 
úrféle, ha még úgy gróf, vagy herczeg is volt, 
ha megtiszteltük látogatásunkkal. Mindennap 
máshol állt a hál. Alig győzte a garnizón tán-
czossal. így akadtam össze abban a vizes vá¬ 
rosban az én édes grófkisasszonyommal -
Velenczében egy-kettőre történik az ilyesmi -
és odáig fejlődtek a dolgok, hogy az őrnagyom, 
báró Loewi'iiburg, egy napon magához rendel 
azzal az üzenettel, hogy jöjjek azonnal, jelent¬ 
kezzem nála azonnal, mert négyszemközt akar 
velem igen fontos dologban beszélni. «Sie, 
Herr Lieuteiiant. - mondta az őrnagy — mit 
akar maga azzal a kointeszszel ? Azt mondom, 
ne esetlenkedjék tovább. Ez több, mint a 
mennyi ilük; több, mint a mennyi szabad; 
nem említve, hogy a szolgálatot határozottan 
elhanyagolja. Ennyit akartam mondani. El¬ 
mehet.)) Az lett a dolog következménye, hogy 
az őrnagyom másnap csákósan, parádésan 
tisztelgett a gróféknál. Én e közben a kaszár¬ 
nyában szurkoltam és azt hiszem, kilelt a 
hideg vagy kilenczszer, egyre-másra. Félóra 
múlva visszajött az őrnagy: 

- Kéri! Magának is több a szerencséje, 
mint az esze. Hát legalább becsülje meg azt 
a hölgyet, Síé Maletítzkerl! Gratulálok. 

Mint az álom, olyan volt mindez. Ma sem 
értem, honnét szorult belém az a szemtelen-
seggel határos örült vakmerőség, hogy az ör-
nagygyal megkérettem a Giulietta kezét. 

- Ahán! Giulietta volt a neve ? 
- Az. Kiszalajtottam a számon. Kár pedig, 

mert nem való, hogy az ő szent nevét ajka¬ 
tokra vegyétek . . . Nem isztok ? Micsoda dolog 
ez ? Igyatok! . . . Gyűrűt is cseréltünk, de azért 
mégsem lett a feleségem. . . Igyatok!. . . Kép¬ 
zeljétek, egy nyaviga fráter elütötte a kezem¬ 
ről. Bizony ez szégyen: de igaz. A bölcs Isten 
a megmondhatója, vagy tán ő sem, hogy mi¬ 
vel környékeztette meg az én szépséges ará¬ 
mat az a nyápicz főhadnagy? Vörös volt és 
szeplős; sovány, mint a meszelő, meg rémsó-
gesen ostoba: mégis elhódította az én Giuliet-
támat. El, az utálatos, a kutyalelkű. Mert az 
volt: kutyalelkű. Úgy volt a nőkkel, mint a 
kutya a szénával; csak az kellett neki, a ki 
másnak is tetszett. Míg én nem udvaroltam 
Giuliettáuak: rá sem hederített a vörös eb. 
De mihelyt észrevette, hogy érdeklődöm a 
komtesz iránt és már-már életre-halálra ost¬ 
romlom a szivét: nosza ő is kurizálni kez¬ 
dett. Esetlen bókjait Giulietta csak nevette. 
Ebben akkor megnyugodtam; sajnos, csak ké¬ 
sőbb tudtam meg, hogy nem igazán szeret az 
a nő, a ki szerelmes párja vetélytársainak 
bókjait meghallgatja, ha még úgy nevet is 
rajtok. Nem mondom én azt, fiaim, hogy ker-
gt-ssi- el a tolakodó fecsegöt: de igenis, a/t 
mondom, hogy az a nő, a ki igazán s/eret, 
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nem nyújt alkalmat arra, hogy a léhák bókok
kal ugrándozzanak körülötte. 

Na és végül, a mikor Giulietta menyasszo
nyom lett, a ficzkó valósággal őrjöngött és 
elkeseredve udvarolt tovább. Módomban állt 
volna elkurgatni, kidobni, kibotozni; jogom 
volt hozzá, mint vőlegénynek, — de nem akar
tam e jogommal élni, én bolond. És tudjátok, 
hány napig voltam vőlegény? Öt napig, a 
teremtésit, vagy addig sem. Igyatok. 

Visszaküldte a gyűrűmet. Azért küldte vissza, 
mert másnak lett a mátkája. Azé a kehes fő
hadnagyé. Furcsa história, úgy-e ? Velenezóben 
az ilyesmi megtörténik. Várjatok csak, most 
jön a czifrája. De előbb igyunk. 

Hát elképzelhetitek, ostobául éreztem ma
gam. Czél nélkül, mint a futóbolond, kóvá
lyogtam egész nap. Azt hiszem, unalmas figura 
lehettem, mert barátaim, a vidám fiúk, óvato
san elkerülték társaságomat. Csak egy ten
gerésztiszt ragaszkodott hozzám, a kit azelőtt 
észre sem vettem, a kivel boldogabb napjaim
ban szóba sem állottam. Szomorú ficzkó volt 
ő is. Meglehet, ugyanezért kerültem őt, a mint 
most engem elkerülnek. Most aztán össze
barátkoztunk. Azt mondja egyszer a ten
gerész : 

— Te, miért nem SZÍVSZ ópiumot? 
— Hát az már miről jó ? 
—; Felejtésről. És a mi a fődolog, szépeket 

lehet álmodni. Arról, a kiről akarsz. 
— Nem kell. Nem akarok álmodni senki

ről sem. 
— De csak izleld meg az ópiumot, majd 

megbecsülöd. Én Sang-Haiban tettem szert az 
ópiumszívás gyönyörűségére, mikor a hajónk
kal harmadéve ott jártam. Azt hirdeti egy khi-
nai bölcs, hogy elvégre nem lehet tudni, melyik 
az álom: az ébrenlétnek nevezett valami-e, 
vagy pedig az álomnak nevezett valami? Le
het, hogy voltaképen akkor vagyunk ébren, a 
mikor álmodunk és az az álom, a mikor fent 
vagyunk. Azzal érvel tantétele mellett a khinai 
tudós, hogy az ember álmában rendszerint azt 
hiszi, hogy nem álmodik. És ébrenlétében azt 
hiszi, hogy csakugyan ébren van. Pedig dehogy! 
mert valamint olykor az álomban előfordul, 
hogy az ember tudja, hogy álmodik: néha az 
úgynevezett ébrenlétben is megérzi az ember, 
hogy csak álmodik. Ennélfogva lehetséges, 
hogy mindaz, a mi veled történt, álom csu
pán; de az ópiumos pipa varázsereje kiemel 
minket az igazi életbe, a boldogságba, az 
örökkévalóságba: mely sajátunk, mint madár
nak a levegő. 

Nemcsak ti nevetitek ki a khinai bölcs igaz
ságát, én is kinevettem, a mikor a tengerész
tiszt először elmondta. 

Hanem a kíváncsiság és a bánat rávittek. 
Igen, megízleltem az ópiumot. Titokban, hogy 

senki se lássa, fogtam hozzá, tengerész bará
tom utasításai szerint. 

A napot is megválasztottam. Az esküvő nap
ját. A vörös főhadnagy aznap tartotta esküvő
jót Giuliettával. Én egyedül, elhagyottan vol
tam. Barátaim, tiszttársaim mindnyájan az 
esküvőre mentek. Bezárkóztam szobámba mái-
korán reggel. Tizenöt-tizenhat szippantással 
üres lett az ópiumos pipa, úgy, hogy újra kel
lett volna töltenem. Csakhogy sajátságosan el
lustultam. Tagjaim, mintha puha viaszszá 
olvadtak volna és kissé keserűnek is találtam 
a füst ízét. Kábultan hanyatlottam el a kar
székben és félig zárt pilláimon át észrevettem, 
hogy az ablakot elfelejtettem becsukni; de 
nem bántam, mert kellemes illat szállt be a 
lagúnák felőL 

Bohó gondolatom támadt: hátha Giulietta 
szeret engemet és az utolsó perczben, akár az 
oltár elől, megszökik és utálatos vőlegényét 
elhagyva, karjaimba menekül? Nagyon édes 
volt ez a remény és megnyugtató. 

Csakugyan eljött. Sűrű könnyhullajtások közt 
folyton csókolgatott és elmondta, hogyan szö
kött hozzám. Megesküdött, hogy sohasem vá
lunk eL 

— Vártalak! — feleltem és kimondhatatlan 
boldogságot éreztem. De boldogságomat csak
hamar áttüzelte a vágy és csókjaink oly szom
jasak lettek, . mint a pokol. Ölembe vettem, 
mint a kis babát, úgy beczéztem . . . Mennyei 
pillanatok voltak ezek. . . 

Kopogtak. 
- Ertem jönnek! Védj meg! — sikoltott 

Giulietta és elrejtőzött A kopogást többször 
ismételte valaki és végre durván belökte az 
ajtót. A vörös főhadnagy jelent meg. 

— Hát te mit csinálsz.? — kiáltott rám. 
Szó nélkül felkaptam revolveremet ós ke

resztül lőttem a főhadnagyot. 
. . . Hetek múlva kerültem ki a kórházból. 

Mondják, agytifuszom volt. 
Elmesélték, hogy mindenki aggódva figyelte 

lelkiállapotomat az esküvő előtti napokon. És 
mikor az esküvő reggelén bezárkóztam szo
bámba, mindenki azt hitte, hogy öngyilkossá
got követtem el. (Azt mondják, tényleg meg
mérgeztem magam; pedig nem igaz, csak 
ópiumot szíttam) Legjobban félt ettől a fő
hadnagy; agyongyötörte a lelkiismereti furda
lás és még az esküvő előtt lakásomra rohant, 
megnézni, mi bajom. 

Az ajtó zárva volt. Kifeszítette. Próbált fel
költeni, de mivel ez nem sikerült és az arczom 
halálsápadt volt, azt hitte, hogy meghaltam 
és ijedtében fejbelőtte magát az ón revolverem
mel, a mely, szokás szerint, megtöltve az asz
talon hevert. Mondják, mégsem birta a szivére 
vállalni, hogy miatta emésztettem el magam. 

A dolog pedig úgy áll hogy üdvösséget ál
modtam az ópiumtól, a mikor fölébresztett a 

IZABELLA FŐHERCZEGASSZONY AZ APOLLÓ MOZGÓFÉNYKÉP-SZINHÁZBAN. 

nyavalyás. Nem elég, hogy az életben való 
boldogságomtól megfosztott, még az álmodott 
üdvömet is elrabolta; álmomban sem hagyta 
hogy Giulietta végre az enyém legyen. Fáj 
dálmamban és dühömben keresztül lőttem a 
bitangot. Kiadta a páráját nyomban és nekem 
úgy rémlett, hogy a holttest mellől egy vörös  
kutya nyivákolva futott el. Azt hiszem, a lelke 

Mikor a kórházból előkerültem, első dolgom 
volt az ezredesnél jelentkezni, hogy a főhad
nagy nem öngyilkos módon halt meg, hanem 
az én kezem által. Az ezredes csak mosoly
gott ós ennyit mondott: 

— Majd elmúlik, fiam. Ez még a betegség
ből maradt, hogy ilyesmiket beszól. 

A százados ezután hazament. Többet nem 
találkoztunk vele. Agybafeküdt ós néhány nap 
múlva meghalt. . . 

JEROME ÚJ SZÍNMÜVE. 
A czimét nem merem mindjárt kimondani-

arra jóformán elő kell készülni fokozatosan 
annak az elmondásával, hogy a londoni szín
házakban egy-két óv óta egyre hosszabbodni 
látszanak a drámák czímei; egy-egy tulajdon
név helyett lassanként mondatokká váltak a 
czímek ós így vonultak föl előttünk egymás
után ezek: His House in Order, (csak a háza 
rendben legyen), What every woman knows 
(a mit minden asszony tud), meg: Alice sít by 
the fire (otthon ülő Alice), a míg végre aztán 
elérkeztünk a Jerome új darabjának éhez a 
lehetetlen czímóhez : The Passing of the Third 
Floor Back (a harmademeleti hátsó lakó meg
jelenése.) Nos úgy-e, hogy ezt nem lehetett 
némi előkészület nélkül kimondani? 

Kétséges különben az is, hogy új darabnak 
jogosan nevezem-e, mert hiszen Londonban 
körülbelül kétszázszor adták már egyvégóben, 
de ez nem kisebbíti, hanem inkább növeli azt 
az okot, hogy szólnunk kelljen róla, kivált ha 
azt is hozzá teszszük, hogy Londont, azt a 
várost, a hol estónként mintegy ötven szín
házban játszanak, ez a darab úgy meg tudta 
mozdítani, hogy irodalmi szalonokban külön 
énnek a megtárgyalására jöttek össze több 
helyen, sőt nem egy templomban prédikáltak 
is róla. 

Micsoda darab lehet ez ? 
A legvakmerőbb dolgok egyike, a mit va

laha láttam. De nem holmi szenzáczióban, 
soha nem látott színpadi fogásokban álló vak
merőség az, a mi benne megnyilatkozik, ha
nem inkább az, hogy az író valósággal az 
útszélinek a színvonaláig sülyedő köznapi lég
körrel és emberekkel vesz bennünket körül és 
itt, ebben a nyomasztóan sivár légkörben csen
díti meg azt a hangot, a melyre mintegy 
felkapjuk a fejünket ós szemünk valahol az 
ég tiszta magasságában keresi, honnan áradt 
felónk az a hang? Ott vagyunk, mondom, a 
legsivárabban prózai, színtelenül józan kör
nyezetben és mégis, mikor egy-egy jelenetben 
szinte megdöbbenve mondjuk magunknak: 
«Lám, hisz itt tiszta miszticzizmus előtt ál
lunk!» akkor is elfogadjuk ezt a sajátságos 
és vakmerő összetételt, egyszerűen, mert az 
író érdekelni tud bennünket. 

Vakmerő, mondom, ebben a darabban min
den. Még a külsőségei is. A három felvonást 
az író külön-külön czímmel látja el ilyenfor
mán : A prológ, A darab, Az utójáték. A sze
replők pedig fel vannak sorolva minden fel
vonás számára külön, de úgy, hogy igazi neve 
az alakoknak csak a középső felvonásban van; 
ott hívják őket pL Tomkins őrnagynak, Lark-
com Harrynek, Huight Joenak, de a prolog-
ban pL csak így vannak felsorolva: A gyáva, 
a csaló, a szatír, a kapaszkodó, a kifestett 
hölgy ós így tovább. — Az epilogban pedig 
ilyen jelzéseket látunk: a jegyesek, a házas
társak, egy agglegény stb. 

És ha a színészek névsorán futtatjuk végig 
a szemünket, látjuk, hogy a főszereplőnek, az 
európai hírű Forbes Kobertsonnak a neve a 
prologban: a jövevény, a darabban: a har-
mademeleti hátsó lakó, az epilogban: egy 
jóbarát. 

Ezt a különös beosztású szinlapot tartjuk 
tehát a kezünkben, mikor a függöny felgör-
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dühével bizony már öt perez múlva azt vesz-
sziik észre, hogy kínosan kétes társaságba ju
tottunk. Olyanba, a melynek a légköre nyo
masztóbb, szinte a Gorkij Éjjeli szállásának 
a légkörénél is, mivel nem nyíltan, bevallot
tan alacsony, hanem uriaskodó akar lenni, 
«fenn akarja tartani a külszint» stb., de lénye
gében csak olyan alacsony és rothadt, mint 
amaz, mert csupa apróbb-nagyobb csalással, 
homályos cselekedettel, görbe fordulattal egyen
geti ott kiki a maga útját az élet, vagyis an
nak kopott, keshedt, proletár paródiája, a meg
élhetés útján. 

London Bloomsbury nevű negyedében va
gyunk, ott, a hol utczák utczák mellett van
nak tele a jobb, roszabb, de mindig polgári, 
kisebb középosztálybeli kosztházakkal. Van 
közös szalon bennük, van közös ebédlő, a 
melyhez csengő szólítja a vendégeket és ezek 
bizonyos mórtókig teljes díszben jelennek meg 
az ebédnél, ott aztán beszél egyik arról, hogy 
színházba készül, a másik arróL hogy miféle 
előkelő ismerősénél volt látogatóban, de azért, 
valami vigasztalanul «nem igaz» mindig ott 
borong valamennyiök fölött. Az erőlködésnek, 
mást mutatásnak, hamis helyzetnek az a ret
tenetes veszedelme, a mi lassanként minden 
rósz ösztönt fel bir ébreszteni az emberi lélek
ben ; nem mert ez talán nagyon bűnös, csak 
mert gyarló, a ki inkább csalni fog, vagy 
hazudik, vagy eladja magát, semhogy őszin
tén és bátran álljon ki az élettel igaz, nyilt 
küzdelemre. 

Csupa apró csalás itt is. A háziasszony, a 
kinek pénzt kell csinálnia a kosztadás minden 
tételéből, de a ki ezt bizonyos elegancziával 
szeretné cselekedni, úgy fogadja a fizető kosz-
tosokat a tea-asztalnál, mintha vendégszeretet
ből adna nekik mindent, de azért a teát le
hetőleg gyöngére készíti, a tejbe vizet önt, a 
cselédtől pedig megtanulja azt a becses eszmét, 
hogy a whisky-t hideg teával lehet fölszapo
rítani; — de persze nemcsak ő csal, hanem 
rá is rájár a rúd mások részéről; a mikor pl. 
az egyik hölgy lejön a teához díszesen felöl
tözve, a mint egyszerre maga marad, a zon
gora-gyertyákat hirtelen kicseréli a ridiküljé-
ben lehozott rövid gyertyatönkökkel: - - az 
egyik férfilakó meg álkulcsot talál a kulcsra
járó likőrös szekrényhez; a nyugalmazott őr
nagy könnyed és elegáns mozdulattal suty-
tyantja bele a maradék teasüteményt a czilin-
derébe és így tovább. 

De persze, nagyobb méretű álnokságok is 
tárulnak fel előttünk ebben a hazugságokkal 
telt légkörben. Az őrnagy szép és lelkében 
még sok jó vonást megőrzött leánya szeret 
egy fiatal festőt, de egyikük sem elég bátor 
az élettel és talán szegénységgel megküzdeni, 
azért a leány félig meddig beleegyezik, hogy 

egy visszataszító, de gazdag bookmaker felesége 
legyen, egy tőzsdeügynök pedig légből kapott 
ezüstbányákra tervez részvénytársaságot. 

Vigasztalanság mindenütt. 
Még a maga haszontalan voltát czinikusan 

emlegető kis szolgáló is oda vágja egyszer, 
asztalterítés közben az asszonyának: iMire 
valók is* vagyunk mi itt mindnyájan? Mi 
haszna a világnak mibelőlünk? Hisz mind
nyájan csak csaljuk egymást; senki se tesz a 
másikért semmit. Nincs mi bennünk egyikünk
ben tán már egy szikrányi jó se!» 

Ekkor kopognak. Ki az? Ah, igaz, eszükbe 
jut, hogy az ajtón kint függ a hirdetési czé-
dula, mert a harmademeleti hátsó lakás üres. 
A háziasszony pózba helyezkedik, a cseléd 
til-túl rendbe rángatja a kötényét, ruhaujját 
és megy ajtót nyitni; a közönség pedig, — nos 
a közönség szinte villamos feszültséggel vára
kozik, mióta a cseléd meg az asszony össze
vissza való beszédje közepette az a három el
különített, tagolt koppantás felhangzott ottkint. 

Biadó taps zúg végig a zsúfolt házon. For
bes Robertson jön be. Éles vágású, tipikus 
angolszász arczát nem alakítja semmiféle 
maszk; a ruházata egyszerű utczai öltözék és 
gallérköpeny, de a mint ez a lelki tisztaság

tól és értelemtől sugárzó tekintet felénk for
dul és a mint megzendül az a hang, a mely 
minden szótagnak aféle tiszta aranysúlyt ad 
meg, valamit érzünk; mintha itt most valami 
új lapra fordítanának előttünk. 

Csupa köznapi dolgokkal folytatódik pedig 
a dolog. A háziasszony nyársat nyelt méltó
sággal dicséri fel a maga «klientéláját». A ké
tes börzeügynök «a pénzvilág kiváló képvise
lője » az ő szavai szerint, a bookmaker «elő
kelő sportférfiú* és így tovább. A jövevény 
hallgatja azzal az arczczaL a mely nem gú
nyol, nem lenéz akkor, mikor mindenen ke
resztül lát. hanem csak szánakozik, szánako
zik végtelenül a keserves erőlködésen, és — 
megbocsát. Mivel hogy mindent megérteni 
annyi, mint mindent megbocsátani. A házi
asszony a szobát, az örökké jelenlevő kapzsi
sági ösztönből, rögtön többre mondja, persze 
az alkuvásra számítva; de lám, a jövevény azt 
mondja: ha ön két frankot szab meg ár gya
nánt, akkor az bizonyosan megéri, mert hisz 
ön ismeri a szobát; minek is nézném meg? 
Az asszony egy kicsit megzavarodik. Neki még 
soha sem hitt így senki. — A cseléd, a kihez 
eddig mindenki lenéző volt és a ki erre ön
védelemből durczás, nyelves, vakmerő lett, — 
hallja, hogy a jövevény mint szívességet kér 
tőle valamit és egy pillanatig leeresztett kéz
zel, ámulva néz rá. A jövevény kiveszi a szo
bát : fölmegy, hogy mindjárt elfoglalja még 
ebéd előtt; a háziasszony meg a cseléd ott 
maradnak, egymásra meredve, mint a kik 
előtt látomás jelent meg. A függöny legördül. 

A második felvonásban egymásután szál-
liukóznak ki az ebédlőből a társalgóba. Apró 
irigykedósek itt is. Néma, titkolt versengés a 
legjobb székért, meleg sarokért, világosságórt. 
De közbe mindenki valami fegyverkező, véde
kező szándékkal érzi, hogy erre az idegenre 
jó lesz vigyázni. Az idegen is jön azonban és 
közéjük vegyül. 

A zongora mellett ülő czinikus fiatal ze
nészt, a ki dicsekszik azzal, hogy ő szívesség
ből sohasem tett még senkinek semmit, azzal 
szólítja meg, milyen szép tőle, hogy a maga 
derült, vidám lelkéből annyit juttat a többiek
nek; — a míg ez lassanként azzal távozik, 
hogy: nem is tudtam, hogy így cselekedtem, 
de — de jól esik azt hallani, hogy így volt. — 
A börzeügynök is sorra kerül. A mint az ezüst-
bánya-részvónyeket kezdi rákötni, mint rop
pant előnyös dolgot az idegenre, ez olyan 
bizalommal, hálával mond neki köszönetet ós 
azt mondja, ő nagyon jól tudja, mivel tarto
zik egy ilyen pénzember a maga, az állása, 
de meg az egész faja becsületének is, hogy 
emez egy kicsit zavarodottan kaczatol a papi
rosok között és — és arra kéri az idegent, 
hogy talán gondolkozzék a dolgon egy kicsit. 

Sorra kerülnek mind; az idegen fegyvere 

Megérkezés az Iparművészeti Múzeumhoz. 

Az Iparművészeti Múzeum kiállításán. 

IZABELLA FŐHERCZEGASSZONY AZ ORSZÁGOS HÁZIIPARI SZÖVETSÉG KÖZGYÜLÉSÉN. Jelfy Gyula fölvételi. 
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TÉLI ÉLET TÁTRA-LOMNICZON.—. Alice főherczegnő, Frigyes főherczeg legifjabb leánya ski-n. 

voltak,1]) mindig egy: (noha a használatnak a 
módja káprázatosán változatost ugyanis az, 
hogy ez az ember meg akarja, meg Iniljn 
látni azt a jót, a mely végre \ aluliul ott rej¬ 
lik még a leggyarlóbb emberi lélekben is. 
Szemet huny a rósz előtt és a mint így az 
ő szeme csak a jóra irányul, az is, a kivel 
így bánik, mintegy látni kezdi önmagában a 
jót: hí/ni kezd önmagában, visszariad az 
előbbi énjétől és vágyako/.ni kezd a/, átalaku¬ 
lás után. 

Már most aztán hogy -lerome mindig liíí-e 
a valósághoz, hogy esetleg nem túlozza-e azt 
hogy az idegen VOlameimyiÖknél sikert arat 
és hogy az élet néha nem czát'olna e rá a/ 
íróra kudurc/c/al, azt nem tudom, de nem is 
kérdezem. l>nmuilurgiui szempontból a mi az 
embert érdekli, csak uz u templomi csöndes 
ség é's közben a/ a sok, sok sírás ott a londoni 
közönség soraiban, a mely közönségről már 
elmondták azt, hogy az angol operett holmcz-
kodásán kiviil egyél) nem való neki. iA/.t pedig, 
a mint azóta egy irodalmi szalonban hallot¬ 
tam, csuk mellékesen jegyzem ide. hogy mióta 
ez a darab a IIIÜSOIMD van. .lerome is, meg 
Forbes Robertson is halomszára kapják azokat 
a leveleket, a melyek egy-egy megtértnek a 
szívéből Úgy törnek ki, mint valami hálaado 
imádság: és hogy nem egy jótékony czél 
kapott számos névtelen adományt uz/al a meg¬ 
jegyzéssel, hogy HZ illető ebben vagy ubban 
nem járt el eddig igaz módon, de u darab 
hatása alatt annak a jénáteteleül küldi n/ 
adományt.) 

Az idegen legnagyobb diadala talán az, 
mikor a s/ép Vii'iiint visszatartja attól, hogy 
pénzházasságot kössön : még a szatir-lelkü 
gazdag kérőben is felkölti annak az ér/és •'•(. 
hogy egy nő kezét szerelem nélkül fogadni el 
szinten alacsonyság. Az igaz. hogy ebben a 
jelenetben a visszataszító Kniglit ábrázolója. 

olyan detail raj /ti szinmíiveszetet 
produkál, hogy mikor kimegy, perezekig rázzn 
a házat a titpsolás. Az őrnagyot meg a 
feleséget. M kik bizony soks/.or « odamondanak » 
egymásnak egyet-mást. lassan viss/avezeti gon¬ 
dolatban arra az időre, mikor szeretni kezdték 
egymást, és külön-külön mind a kettőnek azt 
mondja, hogy ha köztük és valaki imis közt 
valami történt, azt mindig úgy kell néznünk, 
hogy a hiba mindig a mi hibánk. 

Mindez köznapi, igen köznapi társalgás kö¬ 
rte történik. Kgyszer-ketszri- esik csak 

meg, hogy ez vagy amaz a szereplő azt 
mondja neki : "Mintha valaha találkoztam volna 
önnel. Mintha u hangja ismerősnek tetsze¬ 
nék.* Késő éjjel pedig, mikor rnár mindenki 
nyugalomra tért, a megmentett, megtérített 
leány. Vivian lejön a társalgóba : csak az ide¬ 
gen áll ott: a lámpák el vannak olt\a, csak 
az ablakon át szűrődik be valami derengés. 
fénynyel öntve el azt az alakot. És Vivian 

szinte megdöbbenve rebegi : "Kicsoda ön Xe-
kem úgy tetszik, mintha néha, csöndes esti 
órán, a magányon keresztül az ön hangját 
hallottam volna. Nem ön a . . . ?» «Lakó va¬ 
gyok, mint önök mind. Jó éjszakát!» feleli az 
idegen. Ks a függöny megint legördül 

A harmadik felvonás ugyanabban a szobá¬ 
ban játszik, de mégis milyen más az egész 
kis világ. Viviiin vőlegénye, a festő, felbáto¬ 
rodva dolgozik, a visszautasított gazdag kérő 
baráti segitökezet nyújt, az őrnagy és a fele¬ 
sége jók, nyájasak egymáshoz, a kapaszkodó, 
élősdi "szegény rokon» abba hagyja az eről¬ 
ködést, inkább ő fordul segítséggel a nála 
Szegényebbekhez és beáll "gazdag nagynéni¬ 
nek»: a háziasszony és a \emlegei vonzó 
iipm P./.ÍM .>.-M geket tc.̂ /.nek i gymús iránt, a 
háziasszony és egy lakó közt a közönség óriási 
derültségétől kisérve, az az új jelenség megy 
végbe a heti számla rendezése közt, hogy a 
vendégnek nem arra kell figyelmeztetnie, h'ogy 
tiihhcJ. hanem hogy kei>eS6tibét s/ámított fej. 
A kis cseléd, a kivel most mind s/épen bán¬ 
nak és a ki tiszta, illedelmes hajadonná vált 
előttünk, rátipor a csábítás eszközéül felaján¬ 
lott smaragd fülbevalóra és. ekkor egyedül 
marad az idegennel, a ki arra kéri : "Most 
pedig, mivel engem az utam tovább visz innen, 
bocsáss ki az ajtón, leányom, csendesen ; csukd 
be halkan mögöttem az ajtót, mikor kilépek 
ebből a házból!.. A leány sírva köszöni meg 
neki. hogy eljött közéjük.' \y. idege n azt feleli" 
^.lőttem, mert szükségetek volt rám !• 

Kzzel kimegy, lenn a sötét utczaajtóban 
valami derengés támad, a melynek fenve mintha 
követne ., |,,pteit uiiiiiik. a 'ki Így lassan el¬ 
tűnik elottinik az éjszakában. 

K- mikor kibontakozik előttünk a darab 
alapeszméje, hogy az igazi szeretet abban áll, 
ha mindenkiben próbáljuk meglátni azt, a mi 
jó : s a mint magunk is sejtve kérdezzük, mit 
jelent a misztikusnak átsuhanó árnya itt-ott 
a darabban, eszünkbe jut az a keleti legenda, 
a melyet az emberiség legnagyobb jóltevöjéről 
mondanak, nem is az ő saját követői, hanem 
a perzsa vallás bivei, elmondva, hogy mikor 
az útfélen elhullott szegény ebtől mindenki 
elfordult, az az Kgv meg abban is látr.tt va¬ 
lami jót: lehajolt föléje és azt mondta : "Néz¬ 
zétek a fogát! Olyan fehér, mint a gyöngy!.. 
K- ekkor tudjuk, mi a Jerome darabjában a 
rejtett értelem. (iineventé Gt/őry Ilona. 

A LESZÓLÁS MŰVÉSZETE. 
A < Vasárnapi Újság- ö-ik számának ,1 hét¬ 

ről czimü rovatában egy kikezdés nagyon fon¬ 
tos kérdést bolygat, midőn a művészeti kriti-
zálásrol elmélkedik egy legutóbb eldöntött épí¬ 
tészeti pályázat alkalmából. Szabadjon az ott 
tett megjegyzésekhez még néhányat fűzni, mi¬ 

után köztudomásúlag e tárgy sohasem lehet 
kellőleg kimerítve. 

A bírálatoknál az szokott lenni a baj, hogy 
a bíráló elfelejti azt a kötelességét, melyet a 
eszthetika szab elébe. Ez ugyanis azt követeli 
tőle, hogy álljon a művész - vagy költő és 
iró - - szempontjára, mutassa meg ennek he  
lyességét vagy helytelenségét és ebből indulva 
ki, tegye feladatává megítélni, hogy az adott  
körülmények között az alapeszme megfelelő-e. 
s hogy kivitele az eszmét kimeríti-e vagy 
nem? Ha a bíráló így jár el, akkor úgyszol¬ 
ván újra teremti a művet és ennélfogva egyen¬ 
rangúvá válik a mű szerzőjével, legalább is 
oly, mértékben, mint az előadó művész. 

És ez a másod-szerzés nem meddő munka. 
Ez a nagy közönséget orientálja, tanítja. Ha 
az előadó művész az utóbbinak élvezetet nyújt 
a kritikus meg szellemét nemesíti, itélőtehet-
ségét élesíti, a mi psychologiai szempontból bi¬ 
zonyosan nagyobb eredmény, mint a puszta 
élvezet. 

Ebből kifolyólag ki lehet tehát mondani 
hogy kritizálás nélkül a művészet nem volna 
teljes. Csakhogy a mint ritka a jó szerző, úgy 
ritka a jó kritikus is. Amannak önálló képzelő-
tehetséggel, ötletességgel, szakképzettséggel kell 
bírnia, emennek meg szakképzettséggel, fel¬ 
fogással és logikával. A morális követelmé¬ 
nyekről - - minők a részrehajlatlanság, a mél¬ 
tányosság, - - természetesen nem is beszélek, 
mert ezeknek megkivántatása magától érte¬ 
tődik. 

A kritizálással szemben tehát nem szabad 
a tiltakozás szempontjára állni. A rósz kritika 
csak magának árt, mert bebizonyítja, hogy 
szerzője nem bir hivatásának kellékeivel. S azt 
sem kell hinni, hogy a közönséget véglegesen 
félrevezeti. Legfeljebb csak időlegesen s akkor 
is csak azokat, kik önállólag gondolkozni ab-
solute nem tudnak. 

A jó kritika ellenben valóságos jótétemény 
egy ország szellemi életére nézve, a mint e/t 
irodalmunk történelme megczáfolhatlanul be¬ 
bizonyította, mert föllendülése, nagysága nagy-
részben Kazinczy, Vörösmarty, Bajza, Arany 
é's (iyulai Pál fáradhatlan kritikusi éberségé¬ 
nek, jó tanácsainak és önzetlen buzdításainak 
köszönhető. 

Szerencsétlenségünk az, hogy kevesen lévén 
magyarok, s nyelvünk nem bírván elterjedt¬ 
séggel, a kritika igen sokat szenved a pajtás-
kodás befolyásától Innen a sok rögtönzött és 
múlékony nagyság, a gyakran meg nem ma¬ 
gyarázható és meg nem érdemlett háttérbe¬ 
szorítás. 

E részben, azt lehet mondani, hogy provin-
cziálisak a viszonyaink. S az elmondottak után 
látni lehet, hogy ezen a sajnos állapoton épen 
csak a magas röptű kritika segíthet hatásosan. 

Reméljük, hogy a magyar géniusz meg¬ 
teremti lassanként nálunk az eszthetika mű¬ 
velőinek ezen nélkülözhetleii osztályát is! 

l'iiris, 1909 februári. 
Bertlui 

VASÁRNAPI USÁG. 

MISS RANDOLPH UTAZÁSA. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta C. N. és A. M. Wiüiainson. 

Boldognak ereznéd magadat a cháteau ud¬ 
varában. mert azt találnád, a mit én is talál¬ 
tam, hogy Európában nincs ahhoz fogható 
dolog. Valóságos építészeti múzeum, mely leg¬ 
alább három korszak tanulmányozására szol¬ 
gál. Mikor Miss Eandolph a maga nemében 
oly tökéletes, faragványainak szeszélyes szép¬ 
ségével ámulatba ejtő nyilt lépcsőházat néze¬ 
gette. meg sem lepett az a kérdése, vájjon nem 
álmodik-e és látjuk-e mi is azt, a mi őt any-
nyira megragadja? «Ez csipke, kőből való 
csipke», - monda. És igaza volt. Új jelzőket 
eszelt ki az ablakok, a szobrászati kivitelű 
párkányok, a páratlanul finom ízlésű és elmés 
tökéletességű párkányzat jellemzésére. 

«Én oly jólelM tudnék lenni, ha mindig ezt 
a lépcsőházat látnám magam előtt, - - kiáltott 
fel. Csodálatos, hogy semmi hatással "sem 
volt Medici Katalin jellemére. Feltételezem, 
hogy a mikor itt élt, az idő legnagyobb részét 
a szobákban töltötte és mérget kevert. Sajná-

lom, hogy tegnap azt mondtam I. Ferenczről, 
hogy nevetséges orra volt. Az az ember, a ki 
ilyet építtetett, leheléit akármilyen és tehetett 
akármit; jogában állt.» 

És csak láttad volna, milyen szemeket me¬ 
resztett Miss Randolph a lelkesedő Talley-
randra, ki <>C'omme c'est beauN felkiáltásra 
fakadt épen az udvar balszárnyán, melynek 
rósz Ízléséért és oktalan extravagantiájáért 
Gaston d'Orléans-t terheli a felelősség, és me¬ 
lyet nem is szabad együtt említeni I. Ferencz 
vidám stílusú renaissance-homlokzatával. 

Mikor e helyről végre el tudott szakadni 
Miss Randolph, a kastély termeibe léptünk és 
itt már teljes önmegfeledkezéssel mélyedtem 
Guise herczeg meggyilkoltatásának drámai ecse¬ 
telésébe. Nem sokat törődtem én azzal, hogy 
nincs okom annyira belemelegedni a tárgyba. 
Csak egy óhajtásom volt: Miss Eandolph ér¬ 
deklődését felkelteni, alkalmat találni annak 
kimutatására, hogy ugyan eszes ficzkót foga¬ 
dott fel cliauff'eur-nek, mindenesetre különb 
embert, mint a milyen a gentleman Talley-
rand. 

Az egyik ablakon át megmutattam azt a há¬ 
zat, a honnan Guise herczeget, midőn kedvese 
karjai között mulatott, kicsalták; kijelöltem 
azt a helyet, a hol türelmetlenül támaszkodott 
a kandallóhoz, várva III. Henriktől a kihallga¬ 
tást; mutattam a küszöböt, melyen át a viíux 
cabinel-ba, készült lépni, midőn a szőnyeget 
félretolva, érezte hátában a tőrszúrást, mely 
halálát okozta; elbeszéltem, hogyan menekült 
*ámoi!» kiáltással és hol rogyott le halva; 
negyven sebből vérezve, negyven összeesküdt 
nemesnek szúrásaitól; megmutattam a kis ká¬ 
polnát, a hol két szerzetes, mialatt a gyilkos¬ 
ság történt, imákat mormolt, Istentől kérve a 
gaztett szerencsés sikerét. 

Annyira elmélyedtem fejtegetéseimbe, szinte 
fellelkesülve MÍHS Eandolph rajtam függő sze¬ 
meinek csillagtüzétől, hogy észre sem vet¬ 
tem hallgatóközönségemnek szaporodását, míg¬ 
nem — épen az imént említett pontnál, hir¬ 
telen egy gyönge, Mary néninek iszonyodást 
kifejező «oh!» felkiáltását visszhangoztató ide-

szózatot hallottam, közvetlenül hátam mö¬ 
gött. Ekkor megfordultam és láttam egy urat 
és egy fiatal nőt, kik észrevehetőleg nagy figye¬ 
lemmel csüggtek ajkaimon. 

A férfi szakasztott olyan volt, mint az Ízle¬ 
tes mártásokat ajánlgaíó hirdetések rajzai. Is¬ 
mered ezt a típust, a mosolygó, jól meghízott, 
vörösarczú, jóképű John Buli-fajtát; úgy raj¬ 
zolják, hogy élvezi az ebédet, melyet a lelke¬ 
sedését okozó mártás fűszere/. Csak rá kellett 
néznem a borotvált ajkú, állszakállú, éles és 
mégis barátságos pillantású úrra, és azonnal 
kitaláltam, hogy ünnepnapi kiránduláson levő 
jómódú kereskedő, ki Lancashire vagy Yorkshire 

A HO-SZOBHASZOK MUNKAHOZ FOGNAK. 

szülöttje. A fiatal nő lehetett leánya vagy ifjú 
felesége; az elsőt valószínűbbnek tartottam. 
A csinos fiatal teremtésnek nagy fekete szeme 
volt és fénylő, őszibaraczkra emlékeztető arc/¬ 
színe ; hajviselete lelkiismeretesen utánozta 
Alexandra királynőét; a csinos termetet eléggé 
emelte a túlságosan divatos ruha, mely való¬ 
színűleg nem' a kellő párisi salonból szárma¬ 
zott. Önkénytelenül érezte az ember, hogy ezt 
a nőt kényeztető szülei főnemesek és gentle-
man-ek lányai számára való intézetben nevel¬ 
tették, természetesen mitsem gondolva a neve¬ 
lés költségeivel. 

Ettől a hölgytől eredt a Mary néni szavát 
követő visszhang, és ő, midőn hátra és feléje 
fordultam, daczosan pillantott rám. Igen, csak 
ez a s/o ffjc/.i ki viselkedését, l V ín-ín ő szólt, 
hanem kísérője. 

«Bocsáaatot kérek, így szólt, a társaság 
minden tagjához intézve mentségét és a höl¬ 
gyeket kimondhatatlanul elegáns kalapjával 
köszöntve, legyen szabad reménylenem, rn'in 
méltóztatnak rósz néven venni, hogy a lányom¬ 
mal együtt ennek az igen értelmes vezetőnek 
a magyarázatait hallgatom. Lányom tanúit 
francziául, de úgy látom, itt nem veszi kellő 
hasznát; azt hiszi ő, hogy Bloisban máskép 
beszélnek, mint Parisban. Bármint legyen, 
annyi tény, egyikünk sem értett egy szót sem 
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abból. a mit n francia guide mondott : < p 
azért bátorkodtunk önökhöz csatlakozni, ép oly 
élvezetünkre, mint okulásunkra.» 

Volt a szólóban valami megnyerő nyíltság, 
e mellett egyszersmind bizonyon a vidéki em¬ 
berre vnlló ravasz okosság. Láttam, hogy főleg 
az én amerikai úrnömhüz fordult szavaival, ki 
azonban úgy vettem észre. m-m nagyon 
vonzódott a liatal lányhoz. Miss Randolph mo-
solylyal válaszolt a papának hozzá intézett 
szavaira és udvariasan kijelentette, hogy en¬ 
gem az ő rendelkezésére is bocsát, azaz nem 
ellenzi, hogy a cluiteau nevezetességeit az apá¬ 
nak és leányának is mutogassam. Én ezt szíve¬ 
sen vettem abban a reményben, hogy az újon¬ 
nan érkezeit fiatul hölgy leköti majd Mr. Tál-
leyrand figyelmet ; midőn Irhát ilyetén körűi¬ 
méinek ki'i/őtt folytattuk kutatásainkat, ügyesen 
módját találtam két csoportra osztani a társa¬ 
ságot. Az egyikben MISS Randolph volt a lan-
(•ashirei úrral (odavalónak kellett lennie, kiej¬ 
tése után Ítélve) és velem; a másikba Mary 
néni tartozott, továbbá a fiatal angol lány és a 
hosszú szempillájú monsieur. Ez a csoportosí¬ 
tás tetszett nz öreg úrnak ép úgy, mint nekem, 
vájjon másnak-e, azt már nem tudom. A leírt 
rendben körüljártunk Medici Katalin lakosz¬ 
tályában (hol Mary néni figyelmét főleg az 
ármányos méregtartó szekrények vonták ma¬ 
gukra), onnan pedig a felséges erkélyekre lép¬ 
tünk. 

A laneashirei úr, élve Miss Randolph enge¬ 
délyével, egészen fesztelenül vette igénybe szol¬ 
gálatomat és szinte elhalmozott történelmi 
tudakozódásokkal. De nyilvánvaló volt, hogy 
nincs tis/lálmn állásomra ne/,vc. 

.•Ön elsőrendű tehetséget fejt ki, mint elő¬ 
adó, így szolt. Azt kell hinnem, hogy 
foglalkozása előadásokat tartani.» 

••Nem egészen*, válaszoltam és lopva pil¬ 
lantottam Miss Kandolphra, ki jól mulatott :i 
félreértésen és nem tett kísérletet a jó úr fel¬ 
világosítására. lOz utóbbi azt képzelhette, hogy 
bőrkabát és lábvédő renden öltözéke oly ide-
{.'eiivezetönck, ki magyarázó előadásokat tart. 

gy-egy napra szerződik ön, kérdezte 
tőlem. vagy az egész utazás tartamára?* 

• Kzúttal az egész tourra szerződtettek, sír». 
válaszoltam, folytatva a játékot úrnőm nralat-
tatására. 

A jó úr gondolkodva dörzsölte állat. «Bea-
deker ezen a tájékon több régi cháteau látoga¬ 
tását ajánlja, így szolt. Ismeri ön mind¬ 
ezeket?* 

Azt mondtam erre, hogy valamennyiben 
jártam. 

• Valamennyi olyan érdekes, mint ezek itt?>> 
• Bizonyára; hol egyik, hol másik tekin¬ 

tetben.* 
«Hm ! Beszél ön franeziául?« 
• Meglehetősen*, — válaszoltam szerényen. 
«No'hát, ha ez a liatal hölgy nem .szerződ-
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tette önt nag3Ton hosszú időre, azt az ajánlatot 
teszem, hogy minket kisérjen utunkban. Ere¬ 
detileg nem volt szándékom kisérő-vezetővel 
utazni: de olyan derék legény, mint ön, min¬ 
den bizonynyal növelné a kirándulás kelleme¬ 
tességeit. Úgy veszem észre, hogy ön valóságos 
élő encyclopaedia. Annyit fizetek, a mennyit 
csak akar, ahhoz mérten . . . » 

«És, édes papa, az úton egész Cannesig ve¬ 
lünk tarthatna!* — vágott közbe a lancashirei 
lány, miből először következtettem, hogy ő is 
hallgatta magyarázataimat, noha az előttünk 
lévő csoporthoz csatlakozott. A papához inté¬ 
zett szavai nyilván nekem is szóltak. Nem mer¬ 
tem Miss Randolphra tekinteni, de reméltem, 
hogy annál többre fog becsülni, minél jobban 
tapasztalja, hogy mások is méltányolják szol¬ 
gálataimat. 

Még gondolkoztam a megfelelő válaszon, mi¬ 
dőn úrnőm ennek szüksége alól felmentett. 
Mondhatom, nagyon kurtán beszélt a fiatal 
lancashirei hölgyhöz. 

• Attól tartok, csalódik ön, válaszolt 
cliauffeurje helyett, — Brown az én szolgála¬ 
tomba szegődött. Azt akarom mondani (imádni 
való pir futotta el arczát), kötelezettséget vál¬ 
lalt egy ideig nagynénémmel és velem tartani. 
Automobil-kőrúton vagyunk.» 

«Kétségtelenül bocsánatot kell kérnem, -
szólt az öreg úr, mialatt a két fiatal lány egy¬ 
mást, illetőleg egymás ruháját méregette. -
Nem volt tudomásom a fennálló kötelezettség¬ 
ről. Mindamellett, ha majd szabad lesz. -
folytatá hozzám fordulva, — értesítsen engem. 
Mi jó sokáig szándékozunk utazgatni és én 
megkedveltem az ön jó modorát. Ma itt Blois -
ban a Grand Hotelben maradok, azután Tours 
felé veszszük utunkat és így, kényelmes állo¬ 
másokat tartva, el akarunk jutni a Riviéráig. 
Cannesben kissé megállapodunk, mert ott né¬ 
hány jó ismerőssel kell találkoznunk. De ime, 
itt a névjegyem, állandó lakásom czímével: 
forduljon csak levéllel hozzám, vágj" — a mi 
még jobb - - sürgönynyel.» Erre köszönetet 
mondott Miss Randolphnak, hogy engem ren¬ 
delkezésére bocsátott, köszönetet nekem is és 
befejező akkord gyanánt átnyújtotta névjegyét. 

Ezalatt a kastélylyal is «végeztünk*, mint a 
lelkiismeretes Mary néni mondaná, és távozni 
készültünk. Kölcsönös hajlongásokkal (Miss 
Randolph és a lancashirei leány a fegyveres 
semlegességet juttatták kifejezésre) búcsúztunk. 
Csak ezután néztem meg a névjegyet, mely 
ugyancsak meglepett. 

«Mr. Jabez Barrow, Edenholme Hall, Liver¬ 
pool*, ezt olvastam rajta. Te, barátom, alig 
találsz valami feltűnőt e szavakon, bár kétség¬ 
telenül figyelmet keltő a czím, de én előttem 
nem kevesebbet tárt fel, mint egy kész bonyo¬ 
dalmat. Furcsa, milyen szűk hely ez a világ'! 
Azonnal tisztában leszel a helyzettel, ha eny-
nyit mondok: «A gyapotkirály*. Igen, ő az. 

talán már ki is találtad. Ezek a Barrow-ék az 
édesanyámnak a legújabb pártfogolt)ai. Jabez 
Barrovr az a «sajátságos, eredeti öreg úr», a 
kivel szeretné, hogy találkozzam, mi czélból 
már intézkedéseket is tett. Miss Barrow az a 
* bájos, gyönyörű tekintetű és elragadó modorú 
leány», ki kedves anyám véleménye szerint oly 
kívánatos menye lehetne. Kár, hogy a te orvo¬ 
sod minden útitervünket meghiúsította, más¬ 
különben szerencséd lehetett volna velem együtt 
bemutatkozni az örökösnőnek, és én, persze, 
a saját kilátásaimról szívesen lemondanék a te 
javadra. De hát a hogy van, úgy van; nem 
gondolom, hogy valami kellemetlenség szár-
mazhatik a véletlen találkozásból, bár a ma¬ 
gam érdekében jól kell vigyáznom a fejlemé¬ 
nyekre. Nem láttam kodakot az aranyember és 
leánya kezében. Ugyan kellemetlenül lepné 
meg édesanyámat, ha fényképemet látná. Talán 
volt is kodak náluk és csak ügyesen rejte¬ 
gették. 

Még a névjegyén töprenkedtem, midőn Miss 
Randolph felszólított, hogy kövessem, és én 
nyomdokában haladtam a hotelbe vezető festői 
régi utczán végig. Talleyrand már szolgálatra 
készen várt úrnőmre, kinek csak azt a paran¬ 
csot kellett kiadnia, hogy a kocsi a villásreggeli 
után készen álljon és Amboiseba indulhasson. 
Ehhez képest átballagtam a saját tanyámra és 

utasítottam Almondot, hogy Napieremet hala¬ 
déktalanul indítsa Amboisenak, ott pedig egy 
hotelben, melyet kijelöltem számára, további 
parancsaimat várja. 

Ugy-e attól kezdesz tartani, hogy ennek a 
levélnek már sohasem lesz vége ? Hadd próbál¬ 
jam hát kíváncsiságodat felébreszteni, közölve 
veled, hogy van még érdekes mondanivalóm, 
és ép ezért, ha különösnek tetszik is, éjféltáj¬ 
ban használom fel néhány szabad órámat, mi¬ 
kor már nem lehet messze a hajnal. Mihelyt 
nappalodik, ez a mostani kalandom is forduló¬ 
ponthoz ér — egészen másféle, új fejlődésnek 
kell bekövetkezni. De elég volt a példálózga-
tásból. 

Erre felé a Loire tájéka csodaszép, a nagy¬ 
szerűséget párosítja az egyszerű bájjal; a folyó 
mellett kígyózó út, lehet mondani, egészen sík 
kitűnő állapotban is van, motorral való jár¬ 
hatóságnak eszményképe. Amboise a jó Blois 
várostól alig húsz mértföldnyire van. Minden 
tisztességes gondolkodású motor egy óránál 
kevesebb idő alatt gördülhet a nagy szürke 
cháteau-tól az amboise-i fénylő tejfehér kas¬ 
télyhoz, de a mi ördöngős kocsink mindig a 
maga módját követi. 

Miss Randolph mondta egyszer, hogy a 
motorkocsi tulajdonosa olyan, mint az az em¬ 
ber, kinek félig szelídített sárkány tartozik a 
családjához. Teljes igaza van a szegény gyer¬ 
meknek, ha saját motorkocsiját érti. Utóbbi 
időben ez a démon kissé kevésbbé pokoli mó¬ 
don viselkedett, reméltem is, hogy jó sikerrel 
futja meg az utat Amboise-ig, a mit már azért 
is különösen kívánatosnak tartottam, mivel a 
hosszú szempillájú monsieur a Pieperén kisérni 
készült bennünket. De a jó viselkedés csak¬ 
hamar kelepczének bizonyult. 

A podgyászt már feltettük. Talleyrand nagy 
szolgálatkészséggel a hölgyek körül forgott, 
kik az udvaron csak arra vártak, hogy a ko¬ 
csira ülhessenek, mikor a motor gaz fejébe 
vette, hogy meg nem mozdul - - megszállta a 
gyengeség, talán mert kissé hideg volt a ben¬ 
zin. Természetesen tanuja akart lenni útra-
kelésünknek a szokott, hótelszolgákból és 
csavargókból álló gyülekezet, azontúl pedig 
érdeklődő szemlélőül a lépcsőfőn ki más állott 
volna, mint Jabez Barrow, csinos leányával? 

Mondhatom, vastag verejtékcseppek gyön¬ 
gyöztek homlokomon, midőn egy tuczat kísér¬ 
let után sem mozdult a családi sárkány, bár 
a hosszú szempillás monsieur is majd megőrjí¬ 
tett ostobánál ostobább tanácsaival. Maga Miss 
Randolph is kissé ideges kezdett lenni és oda¬ 
kiáltott hozzám: «Ugyan mi lehet a baj, Brown? 
Én önt erős embernek is képzeltem. Engedje 
Monsieur Talleyrandot megpróbálkozni, hiszen 
szakértő.» 

Jól láttam, hogy a hosszú szempillás úr egy 
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cseppet sem szerette ezt az eszmét, következő¬ 
leg én örömmel üdvözöltem azt. Könnyű és 
kellemes körültánczolni és tanácsokat osztani, 
egészen más nekifogni a munkának és azt el 
is végezni. Én nagy készséggel álltam félre, 
jnialatt ő az indító fogantyút markolta. Erő 
kell, de ügyesség is a kocsi megindításához; 
ő e tulajdonságok egyikével sem rendelkezett. 
Először is képtelen v«lt a fogantyút a komp¬ 
resszió ellenében körülforgatni, majd további 
erőlködése folytán heves ellenhatás állt be, a 
fogantyú ellenkező irányban egészen megfor¬ 
dult és Talleyrandot leverte lábáról, úgy, hogy 
ez egész sápadtan az egyik fehérkötényes pin-
czér karjai közé tántorgott. Akaratlanul elne¬ 
vettem magamat és talán nem puszta képzelő-
désem, hogy Miss Randolph mosolyát takarta 
el, zsebkendőjével. 

A hosszú szempillájú úr dühös volt. «Iszony¬ 
tató ez a német masina ! — kiáltott fel. — Ilyen 
tökéletlen készítménynek nincs létjogosultsága. 
Nézzék csak az én kocsimat!» Egy ugrással a 
Pieperénél termett, egyet rántott a fogantyún 
és a motor azonnal mozgott, mint valami élő 
lény. Tetszés zaja kisérte mindenfelől, midőn 
ily módon bebizonyult, hogy mennyire fölötte 
áll Francziaország - - vagy jobban mondva 
Belgium — Németországnak. De a következő 
pillanatban én a mi motorunkat is mozgás¬ 
képessé tettem. A hölgyek kétkedve foglaltak 
helyet és Miss Barrownak fürkésző fekete sze¬ 
meitől kisérve, a kapun ki, Blois utczáira gör¬ 
dült kocsink. 

Megkíméllek a következő néhány óra iszo-
nyatosságainak részletes felsorolásától. Úgy 
látszott nekem, hogy azt a kocsit csak oly em¬ 
ber kormányozhatja, ki a majom ügyességével 
egy Sandow erejét és egy Sherlock Holmes 
leleményességét egyesíti. A miben és a hol 
baleset lehetséges és képzelhető volt, be is 
következett. Mindkét láncz elszakadt, — ez 
még csekélység volt, nem tekintve az időfecsér-
lést, de végtére a szellentyűrugó is eltört. Már 
besötétedett, a mikor ez történt és az új rugó 
beillesztése legborzasztóbb automobilküzködé-
seim közé tartozott. A rugóhoz csak úgy fér¬ 
hettem, hogy előbb leszedtem a kocsi felső felét 
és kivettem mind a bebocsátó, mind a kipufogó 
szellentyűt. Ránk borulván a sötétség, Miss 
Eandolph (ki fényesen viselkedett és csak ne¬ 
vette a sok balszerencsét) a lámpával világí¬ 
tott, mialatt én a rugóval és szellentyűkkel 
bajlódtam. A francziát, ki boszantón tökéletes 
Pieperén mindig szoros közelünkben maradt, 
egyszerűen segédmunkásnak használtam fel, 
tetszésem szerint küldözgetve őt ide-oda (ebben 
még némi örömem is telt). Egy órai munka 
árán (az idő nagy részét a kocsi alatt hátamon 
fekve töltöttem, mialatt a zöldes olaj folyvást 
hajamra csurgott) odaerősítettem az új rugót 
és újból indulhattunk. De a borzalmat új bor¬ 
zalom tetézte, mert még két mértföldet sem 
haladtunk, midőn különös recsegést hallva és 
hátratekintve, észrevettük, hogy a hátulsó 
gummiabroncsok egyike lecsúszott és mint 
valami füzér vagy óriási féreg lógott a kereken. 

Nyolcz óra volt. A villásreggelit már egy¬ 
kor költöttük el. Sötét éjszakában még nyolcz 
mértföldnyire voltunk Amboisetól. Ha az ab¬ 
roncs végkép leválik, a peremén gördülő kerék¬ 
kel hogyan folytassuk utunkat? Ráutaltam en¬ 
nek lehetetlenségére és azt tanácsoltam, hogy 
éjszakára hagyjuk a kocsit egy parasztházban, 
melyet ott, a hol véletlenül megálltunk, a nem 
messze fehérlő fal mögött sejthettünk, és igye¬ 
kezzünk valami alkalmatossághoz jutni, mely 
Amboiseba szállítson bennünket. 

De a számításomból kifeledtem a hosszú 
szempillák tulajdonosát. Ez rögtön kapott a 
kínálkozó alkalmon, és - - hogy metaforával 
éljek — a hölgyek lábai elé rakta — a Pieper-
kocsít. Ez, igaz, csak két embernek volt ké¬ 
szítve, de tágas ülésén elég hely jutott még 
egy harmadiknak is. Nagyon boldognak erezné 
magát, így szólt a franczia, ha a két hölgyet 
Amboiseba, a legelőkelőbb hotelbe vihetne, 
erre pedig csak pár perez kellene. A mi a 
chauffeur-i illeti, az maradjon vissza és viselje 
gondját a kocsinak. 

De a chauffeur más színben látta a dolgot. 
Nem sajnálta ugyan a kis fáradozást, a mi tán 
várta volna, de hogy saját szemeivel lássa a 
darab intrikusának kocsiján tovagördülni imá¬ 
dott úrnőjét, azt már mégis sokallta. 
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Csak gondold el, hogy te mit ereztél volna 
hasonló helyzetben. És a legkellemetlenebb az 
volt, hogy ebben a bajos esetben egyáltalán 
semmit sem tehettem. Az ajánlat, mint nagy 
boszúságomra el kellett ismernem, teljesen 
észszerű volt és minden ellenvetést magamba 
kellett fojtanom, várva Miss Randolph és nagy¬ 
nénje elhatározását. 

Láttam úrnőmet szótlanul, kissé elkomo-
rodva egy-két lépést tenni a Pieper felé, de 
Mary néni ádáz fürgeséget tanúsított. A hosszú 
szempillás úr, mint a kocsizás alatt váltott pár 
szóból értesültem, tapintatos módon egy a híres 
blois-i fajanszból készült gyönyörű broche-sal 
és néhány ily anyagú kalaptűvel kedveskedett 
Mary néninek. Ezek a csekély becsértékű, de 
elragadó kivitelű és Ízléses festésű piperetár¬ 
gyak teljesen megnyerték a jámbor lady szivét, 
ki ezért is nagy nyomatékkal támogatta a fran-
cziának ajánlatát. De Miss Randolphnak -
mint már előbb tapasztaltam, — van egy saját¬ 
sága, melyet más elhajoló — igaz, hogy vele 
báj tekintetében össze nem hasonlítható -
fiatal hölgyeknél is észrevettem: ha valamire 
nézve nem tudja magát elhatározni, de más 
valaki biztosra veszi, hogy bizonyos irányban 
dönteni fog, rögtön meg van győződve, hogy 
soha esze ágában nem lehetett azt tenni, a mit 
feltételeznek róla. 

Ez a kedves idiosyncrasiája most rám nézve 
igen hasznosnak bizonyult: «Hogyan, Mary 
néni, — kiáltott fel, — csak nem akarja, hogy 
a magam kocsiját cserbenhagyva, késő éjjel 
útra keljek. Erre még gondolni sem akarok. 
Ön, ha tetszik, Monsieur Talleyrand-nal tart¬ 
hat, de én itt maradok, míg minden rendbe 
lesz hozva.» 

Igazán sajnáltam Mary nénit, ki majdnem 
sírásra fakadt. 

((Nagyon jól tudhatja, hogy álmomban sem 
jut eszembe önt itt hagyni, a hol tán meg is 
gyilkolhatják, - szólt siránkozó hangon. -
A hol ön időzik, ott az én helyem is.» 

Úgy beszélt, mint egy Casabianca, kissé öre¬ 
ges női kiadásban. 

A mi Miss Randolphot illeti, szerettem volna 
imádva leborulni előtte, midőn engem felszólí¬ 
tott, menjünk el együtt kutatni, hogy mi van 
a fal mögött, Talleyrand urat pedig megbízta, 
hogy az országúton őrizze Mary nénit és a 
gépkocsit. 

Első tekintetre úgy látszott, hogy a falban 
nincs nyilas, de csakhamar egy kapura akad¬ 
tam, melyet egyetlen lökéssel kitártam. Sötét 
majórudvarra léptünk. Semmi fény csillám nem 
árulta el lakóház helyét, de a lódobogás és egy 
hasadékból kihatoló fénysugár után indulva az 
istállóhoz értünk, hol egy óriási termetű, sas¬ 
orrú ember egy piszkos vén gebe vakarásával 
foglalkozott Összerezzent és gyanakvó tekin¬ 
tettel méregetett; méltán, mert szennyes bőr¬ 
öltözetemben és olajfoltokkal arczomon ugyan 

visszataszító alak lehettem. Arcza kissé fel¬ 
derült, midőn a velem jött hölgyet megpil¬ 
lantotta, de arról hallani sem akart, hogy 
fogatát rendelkezésünkre bocsássa. Öreg gebéje, 
mondta, épen elvesztette az egyik patkóját, a 
mint hazafelé jöttek; azt a lovat tehát az 
istállóból ki nem viheti. Adhat-e hát, kérdezte 
Miss Randolph, éjjeli szállást és ennivalót. 
Erre nézve az ember nem mondhatott bizo¬ 
nyost, de kész volt ezt megkérdezni a feleségé¬ 
től. Nehéz léptekkel vezetett bennünket a sötét 
ház elé, a pitvarban letette a lámpát és kinyi¬ 
tott egy ajtót, mely sötét szobába nyilt. Oda 
mi bementünk, ő követett bennünket és az 
ajtót maga után betette. A szoba nem volt 
kiszellőztetve, nehéz konyhaszag töltötte be. 
A sűrű sötét közepette furcsa gágogó és bégető 
hangok hallatszottak, melyeket a világért se 
tudtam megmagyarázni. Vettem észre, hogy 
Miss Randolph, mintegy oltalmat keresve, felém 
húzódik. A földműves gyufát gyújtott, felvil¬ 
lant a lámpafény és immár láthatóvá lett a 
a kísérteties hangok oka. A kályha mellett 
vénséges öregasszony ült, kinek egyre mozgott 
az álla és könnyeztek a szemei. Köszvényes 
fejét rázogatva, összefüggéstelenül, gágogó és 
bégető hangon magában beszélt a kínzó sötét¬ 
ség közepette, melyre kétségtelenül takarékos¬ 
ságból kárhoztatták. 

A gazda neje is megjelent és hosszas tár¬ 
gyalás után megállapodás történt, hogy a höl¬ 
gyek kétágyas szobát kapnak, egy kisebb szoba 
pedig Monsieur Talleyrandnak jut, míg a mé-
caniden csak a csűrben alhatik, a hol tiszta 
szalma-fekhelyet készítenek számára. Vacsora 
is lehet félóra alatt, de a szállodai fényűzésről 
le kell mondanunk. A gazda segítségével fel¬ 
szállítottam a hölgyek kézi podgyászát egy 
titokzatos, sötétes helyre, a hol nagy tisztaság 
volt, de nyilván nem fűtöttek. Lobogó gyertya¬ 
fénynél szemembe tűnt egy nagy fehér szoba, 
ebben roppant magas ágy, egy-két szőnyeg a 
puszta padlón, néhány szék, egy szekrény, hor¬ 
golt terítős mosdó, tanyérnagyságú medenczé-
vel, melyben valami tejeskancsó-féle állt. A fel¬ 
vitt podgyászt letéve, siettem a nagy onnótlan 
motorkocsit az udvarra tolni és a konyha mel¬ 
letti kútnál teknőben megmostam a kezemet 
Hudson-szappannal. 

Ezalatt már főzték a vacsorát. Én nagyon 
éhes voltam, de alig remélhettem jobbat és 
többet, mint a mit az urak esetreg az asztalon 
hagynak, íme azonban egyszerre kisurrant az 
én drága Angyalom, tudatva velem, hogy kész 
a vacsora és velők tarthatok, ha tetszik; hisz 
oly kemény munkát végeztem, hogy bizonyára 
majdnem éhenhalok. Hej h, nem sejtette, 
milyen vágyat éreztem csókot nyomni ajakára, 
különben sokkal jobban sietett volna a szobába 
visszaszaladni. 

Vacsorára volt leves, csirke, omelette és sajt. 
Franczia asszony, ha akármilyen közsorsú, a 
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HOGY KÉSZÜL A SZOBOR? — Az eredeti gipsz-mintát kiformázzák homokban. 

legrövidebb idő alatt képes Ízletes pár fogást 
feltálalni. Miss Randolph barátságos mosoly-
lyal és sugárzó arczczal jutalmazta a gazda és 
neje fáradozását, kik alig öt perez eltelte után 
már kész rabszolgái voltak. Eendkívül kedves¬ 
nek találta a «kalandot», mint a mi esetünket 
nevezte, és kijelentette, hogy jobb tréfát még 
képzelni sem lehetne. Nagy örömére szolgált, 
hogy a gummi-abroncs levált, mert neki csak 
így nyílt alkalma a franczia paraszt életét köz¬ 
vetlenül tanulmányozhatni, a mire máskülön¬ 
ben sohasem lett volna kilátása. Mary néni 
belenyugodott — mint minden más alkalom¬ 
kor - - gyors elhatározású húgának minden 
intézkedésébe. A gazda segítségével már elhe¬ 
lyeztem a kocsit a kapun belül, a hol nyugod¬ 
tan hagyhattam; de Talleyrand sok teketóriát 
csinált, hogy csinos Pieperét fedett helyre jut¬ 
tathassa és addig nem nyugodott, míg azt a 
ház szomszédságában egy száraz csűrbe nem 
vitette. 

Vacsora után a sötétben sétálgattam pipával 
számban és részleteit próbáltam kidolgozni egy 
sokat igérő tervnek, mely az imént villant meg 
agyamban. 

Nem jól mondom, hogy "megvillant* a terv. 
Helyesebb kifejezés volna, hogy a körülmények 
beékelték, beverték, beerősítették fejembe. Alig 
fogod hihetőnek találni, hogy az a ficzkó, a 
hosszú szempillájú monsienrt értem, vacsora 
közben elég merész volt sürgetni, hogy Miss 
Randolph az ő Pieperében folytassa utazását. 

Füstöltem a -sötétben és dühösködve füstö¬ 
lögtem magamban a kapuszögletnél, midőn 
selyemsubogást hallottam. (Csak ruhabélés su-
hoghatott, az éjszaki pólusnál is megismerném 
az ő ruhájának bélését.) Árnyékot is láttam 
elsuhanni és nem kételkedhettem, hogy Miss 
Randolph veti. Közelebb jött. Most már tisztán 
láttam őt, mert lámpást tartott a kezében. 
Eleinte azt hittem, hogy engem keres, de té¬ 
vedtem. Egyenesen a kocsi felé tartott és ezt, 
miután a lámpást a földre helyezte, rövid ideig 
mereven nézte, majd elővett valamit, a mit a 
ruhájában rejtegetett és megtapogatta. «Hát 
nem akarsz tisztességesen haladni, nem tet¬ 
szik? - - kérdé gunyoros hangon. — Kedved 
tartja a hajtószíjakat elszakítani, a lánczokat 
mindenfelé leejteni, csak azért, hogy Brown-
nak mennél több vesződése legyen, ugy-e bár, 
és mi el ne érhessük utazásunk czélpontját? 
Azt hiszed, elég, ha szép vagy, a mellett aztán 
beste lélek lehetsz, a hogy kedved tartja. De 
hisz nem vagy szép. Utálatos vagy és gyű¬ 
löllek! Nesze, nesze!* 

Felemelte azt a valamit, a mit a kezében 
tartott. Csillogott az a lámpás sárgás fényében. 
Akár hiszed, akár nem, fejsze volt a kezében 
és azzal ütötte a kocsit. Mérges, de gyenge 
fejszecsapásai nem sok kárt tettek, mindössze 

sikerült a lakkot egy helyen leYálasztani, a hol 
már most fehéres hézag tátongott. 

«Oh! — kiáltott fel, mintha ő maga sérült 
volna meg, nem az a nagy, lomtárba való sár¬ 
kánya. — Oh, megérdemlem ezt és még ennél 
többet. D e . . . de . . .» és félig elnyomott sóhaj 
lebbent el ajkairól. 

(Folytatása következik) 

HOGY ÖNTIK A SZOBROT? 
Természetesen a brouzszoorokról van szó, 

hiszen a márványszobrot úgy faragják ki már-
vanytom.bok.bol, minekutánna a művész az 
alakot előbb agyagból meggyúrta. Egyébként 
a formának az agyagból való .kigyúrása a 
bronzszobor-készítésnek is csakúgy első állo¬ 
mása, mint. a márványszobornak, a kiöntés 
már technikai munka, melyet erre • alkalmas 
műhelyekben, gyárakban végeznek, többnyire 
a művész személyes felügyelete mellett. 

Az öntéshez először is olyan anyag kell, 
melyből a szobor negatív mása elkészíthető, 
másodszor a szobor alakjának megfelelő minta 
és természetesen a kemenczék s az öntvény 
felszínének megmunkálásához szükséges esz¬ 
közök. Az öntvény negatív mását, az úgyneve¬ 
zett formát, a formázó anyagból készítik, mely 
lehet sokféle, a fő az, hogy plasztikus, szilárd 
és lyukacsos legyen. E követelményeknek a 
homok felel meg legjobban, melyet még agyag¬ 
gal kevernek, hogy plasztikusabb legyen. Azt 
a fonnahomokot, melynek nagyobb agyagföld¬ 
tartalma van, masszának nevezik és ennek a 
kötő ereje nagyobb, mint a homoknak. Mégis, 
mivel a masszának előkészítése, a formák elő¬ 
állítása és szárítása hosszadalmas is, költséges 
is, inkább a homokformázást használják. (1. kép.) 
Ebbe a száraz formába aztán csöveket vezet¬ 
nek s ide öntik be a forró, 1200 C. fokos 
bronzot. 

Hogy a leöntendő szobor negatív alakját 
megkaphassák, a formázó anyagokba befor¬ 
rázzák a mintát. Ez lehet mintaviaszból vagy 
agyagból, esetleg fából, sőt használnak réz-, 
czink-, ón-, ólom- és antimon-öntvényekből 
készített fémmintákat is. Mielőtt azonban a 
szobrot leönthetik, előbb természetesen a meg¬ 
olvasztandó bronzot lángállókban vagy láng-
kemenczékben, illetve tégelykemenczében heví¬ 
tik 1200 C. fokra s ha a kiemelendő bronz 
nagy súlyú, daruval emelik ki a kemenczé-
ből. (á. kép.) Az így megömlesztett bronzot 
grafit-tégelyben viszik a formához (1. kép.), mely 
a sülyesztő gödörben van elhelyezve (3. kép.) 
s melynek pontos vezetésére és teljes beállí¬ 
tására vezetőléczeket vernek a talajba. Mikor 
beöntik a szobrot (4. kép), a két részből való 
minta csap nélküli felét ráfektetik a formázó 
deszkára és ezután beborítják a felül-alul nyilt 

s a szobor alakjához igazodó formaszekrény-
nyel. Majd beporozzák a mintát és befedik 
finom homokkal, megtömködik, a felesleges 
homokot vasvonalzóval losúrolják és a szek¬ 
rény felső részére deszkát tesznek. Erre meg¬ 
fordítják a szekrényt s ismétlődik az egész 
eljárás. Ha ez megtörtént, a formaszekrénye¬ 
ket kalapácscsal megveregetik és a felsőt az 
alsóról leemelik, azután a mintákat távolítják 
el a homokból (5. kép.), úgy, hogy annak szé¬ 
leit vízzel megnedvesítik, mert így könnyeb¬ 
ben csúszhat ki a homokból. Akkor kiemelik 
a szobrot a formából ((>. kép.) s a hibás része¬ 
ket a formázó szerszámokkal kiigazítják, a 
mit köznyelven czizellálás-nak neveznek. Ént 
a munkát a fémszobrászok végzik. 

A modern szobrászat mindjobban hajlik az 
öntött bronzszobrok felé, nemcsak azért, mert 
a márvány szállítása, megmunkálása, de anyaga 
is felette drága, hanem azért is, mert a már¬ 
vány közterekre, monumentális szobrokra ke-
vésbbé alkalmas, nehezen bírja a változó idő¬ 
járás szeszélyeit s könnyen megrepedezik. 
Egyébként is, a bronzöntő eljárást napjaink¬ 
ban oly tökélyre vitték, hogy a legfinomabb 
művészi részletek is kihozhatok ezzel a techni¬ 
kával, sőt az öntés utolsó állomásánál, a czi-
zellálásnál, a művész kezemunkája is érvé¬ 
nyesülhet s elvégezheti a gondos, szeretettel¬ 
jes simításokat alkotásán, akárcsak még min¬ 
dig az agyagminta formálását végezné. 

KÉT BEMUTATÓ. 
- A vadkacsa. — A kivándorló. — 

Mióta az Ibsen-láz külföldön szünoben van, 
nálunk egyre többen kívánják elterjeszteni. 
Számos eredménytelen kísérlet után most a 
norvég költő «Vadkacsa* ez. öt felvpnásos 
tragikomédiájával tett próbát a Nemzeti Sziu-
ház. Pedig most már Ibsen maga is aligha 
kívánhatná műve szinrehozatalát. 0 ugyanis 
azt hirdette, hogy a legjobban megtermett 
igazság is legfölebb harmincz évig marad igaz¬ 
ság, azontúl hazugsággá változik; - a leg¬ 
jobban megírt színpadi mű vii-ágzási kora is 
legfölebb harmincz évig tart, azontúl a műve¬ 
lődéstörténet régiségtárába kerül. Mert nincs 
állandó, úgynevezett örök szép, a művészetben 
is divat temet el divatot. Nos a «Vadkacsa* 
harmincz éve letelt s új korszellem, új irány¬ 
zat rétege kezd a régire rakódni. S mivelhogy 
a «Vadkacsa» valóban nem hirdet örök igaz¬ 
ságot, e művet illetőleg a költő álláspontjára 
kell helyezkednünk. Sőt Ibsen valamennyi 
műve közül éppen a «Vadkacsán az, a melyre 
leginkább alkalmazható alkotójának tótele. Hi¬ 
szen ha a legjobban megtermett igazság is 
csak harmincz évig állhat fenn, az igazságnak 
ellentéte, a hazugság, bizonyára még kevesebb 
ideig virulhat. Már pedig Ibsen e művének 
tartalma az, hogy a hazugság úr a világon, a 
hazugság tartja fenn a társadalmat, a hazug¬ 
ság üdvözít. Egy jól megtermett hazugság dia¬ 
dala meg bizonyára nem kívánhat hosszabb 
életet az igazságénál. 

Merész tételét a költő úgy igyekszik bizo¬ 
nyítani, hogy egy lelke mélyéig romlott férfit 
mutat be, a kinek egész léte csupa hazugság. 
Lángésznek képzeli magát, holott üres fejű; 
becsületesnek, holott becsület nélküli. Elvesz 
egy bukott nőt, eltartatja magát a bukott nő 
csábítójától, napot lop, nejét és beteges gyer¬ 
mekét dolgoztatja s kínozza, a mialatt ő maga 
henyél. Ennél gyarlóbb hős aligha járt öt felvo¬ 
náson keresztül színpadon. Nos, ezt a hőst, a 
hazugság megszemélyesítőjét, két orvos pró-
pálja gyógyítgatni. Az egyik orvos azt vallja, 
hogy meg kell őt hagyni hazugságában, csak 
így élheti tovább nagyobb kártevés nélkül 
silány életét. A másik orvos ellenben önérzetre 
akarja őt ébreszteni, becstelenségének tudatára 
akarja kelteni, hogy szakítson gyalázatos éle¬ 
tével s térjen a megnemesbülés útjára. Lát¬ 
hatjuk tehát, hogy Igazság és Hazugság vetél¬ 
kedve küzd egymással e szimbolikus műben, 
hogy melyik boldogíthatja az embert. S végül 
kiderül, hogy a Hazugságnak volt igaza. Az 
Igazság orvosa ugyanis szerencsésen felvilágo¬ 
sítja az embert, de ezzel ugyan mit ér el? Az 
ember silány marad, tovább is kínozza család¬ 
ját, tovább is napot lop, s kitartatja magát. 

caak ártatlan, beteges leánya lesz öngyilko^i. 
jlert ez érzékeny kis lélek is megtudja az iga¬ 
zat, hogy t. i. nem gyermeke az embernek, 
hanem törvénytelen leánya a kitartónak. Az 
igazság tehát nem hogy megtartotta volna a bű¬ 
nöst, hanem még egy ártatlannak is vesztét 
okozta. A Hazugság pedig kárörvendezhet: íme, 
mondtam, ne akarjad a romlott embert meg¬ 
javítani ! 

Végső tanúságként pedig az marad a néző 
lelkében, hogy a rósz nem bűnhődik a világ¬ 
ban, sőt tovább is napot lop, kitartatja magát 
s lakmározik, a szegény satnya jó pedig el¬ 
pusztul, sírban porlad s még el is feledkeznek 
róla. Teljesen és véglegesen győz a hazugság. 
Ezt az eszmét árnyszerű, ködös szimbolikus 
alakok fejezik ki, misztikus norvég kisvárosi 
környezetben. Itt minden beteges szimbólum, 
semmi sem egészséges, való élet. Az emberek 
egy-egy elvont fogalom megszemélyesítői. Hogy 
a szimbolizmus teljes legyen, eleven vadkacsa 
is szerepel, a mely a ház padlásán él s melyre 
egy zavarodott elméjű ember vadászatokat ren¬ 
dez. A vadkacsa a becsületet akarja jelentem, 
a melyet halálra sebeznek s mely elmerül az 
ingoványban. De jelentheti az ártatlan kis 
leány pusztulását is. Mindenesetre különös 
kedvtelés az, a mely szárnyaszegett vadkacsák 
lelövetésével s elmerülésével mulattatja magát 
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tása folytán íegyhá/l>a jut, de ott megszereti 
;\ munkát s kovács mesterséget tanul, — a nő 
pedig ott hagyja szeretőjét s virágüzletet nyit. 
A börtön-idő leteltével férfi és nő kivándorol, 
azaz hogy egy csöndes vidéki házikóba vonul, 
a hol mint férj és feleség becsületes munká¬ 
val keresi kenyerét s boldogan, megnemes-
bülve él tovább. Ez az alapjában érzelmes tör¬ 
ténet kétségtelenül a közönség szívéhez szól, 
s a tisztább életért való eszményi vágyat éb¬ 
reszti fel a lelkekben. A fogékony szívekre 
nem lehet tehát rontó hatású, mint sok,mai 
divatos termék. De nemcsak azzal tűnik ki, 
hogy bizonyos uralkodó léhasággal szemben a 
liecsületes munkát dicséri, hanem meseszövé¬ 
sének élénkségével, sok találó alakjával, pár¬ 
beszédeinek finomságával s ffzellemessógével is. 
Kétségtelen, hogy Herczeg Ferencz e műve a 
közönség széles köreire nagy vonzó erőt1 fog 
gyakorolni. 

Ha a mű két fő alakját közelebbről vizs¬ 
gáljuk, feltűnik ugyan, hogy ezek is, mint az 
utolsó évtizedek híres külföldi regény- és szín¬ 
mű-alakjai, a Raskolnikovok és Szonják s még 
számosan, csak a bűnön keresztül juthatnak 
belső összhanghoz. A leánynak elébb el kell 
buknia, hogy aztán becsületes asszonynyá le¬ 
gyen ; - - a férfinak elébb fegyházba kell jut-

ós közönségét. A szülészek közül különösen 
Heqyesi Mari a züllött ember feleségének, 
Váradi Aranka az ártatlan kis leánynak ala¬ 
kításával tűnt ki. A két «orvost» Pethes és 
Somlai játszotta jellegzetesen. A züllött ember 
alakításában Gál fejtette ki minden művésze¬ 
tét, de hiába, ezt az alakot sem lehetett elfo¬ 
gadhatóvá tenni. A fordítás sem sokat érvé¬ 
nyesített az eredeti mű hangulataiból és árnya¬ 
lataiból. 

* 

A Vígszínházban Herczeg Ferencz «Kiván¬ 
dorló* czímű négyfelvonásos társadalmi szin-
műve került bemutatásra. Ez a czím is .szim¬ 
bolikus. Nem külföldre vándorló magyarról 
van szó, hanem olyanról, a ki itthon marad 
és csak lélekben szakad el a felsőbb társa¬ 
dalmi osztályoktól Kivándorlás alatt tehát er¬ 
kölcsi megújhodást ért a szerző. Míg az elóbb 
említett műben a bűnbe sülyedt ember javít-
hatatlansága tárul a néző elé, addig Herczeg 
Ferencz épen azt mutatja be, hogy a züllött 
ember mikép javulhat meg. Sőt nem is egy, 
hanem két embernek, — férfinak és nőnek, -
erkölcsi újjászületését tárja elénk. A férfi he-
nye életű, kaszinói tag, kártyás és ingyenélő, 
végül váltóhamisító. A nő pedig egy herczeg 
szeretője. De bukott nő és züllött férfi talál¬ 
koznak, megszeretik egymást s nemesebb érzés 
gerjed fel bennük. A férfi ugyan váltóhami-u-

A BRONZ BELEÖNTÉSE A SÜLYESZTŐ GÖDÖRBEN LEVŐ FORMÁBA.. 
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niii, hogy a munkát megszeresse. Mintha a 
mindvégig kitartó lelki tisztaság és lelki ki¬ 
válóság már nem lenne többé érdekes a szin-
jiadon vagy mintha nem fordulna többé elő a 
világon. De hát ez a kor irodalmának szel¬ 
leme, a melyért Herczeg Ferenczet nem okol¬ 
hatjuk Örvendjünk annak, hogy a szerző nem 
állapodik meg a dekadens irányzatnál, hanem 
a jobbra térés útját tűzi ki. A közönség ezt 
észre is vette s nagy elismeréssel adózott Her¬ 
czeg Ferenc/nek. A színészek közül Fenyvesi 
egy léha herczeg, Hegedűs egy fegyházi ko¬ 
vács, Harmat Heclcla a virágárus leány, Gótli 
a váltóhamisító, Táfjolrzai egy uzsorás szere¬ 
pében arattak sikert. Paláyyi Lajos. 

A HÉTRŐL. 
Izabella főherczegnő. Az Országos Magyar Házi¬ 

ipari Szövetség vasárnapi rendkívüli közgyűlésén 
egy nagyon formás, emelkedett hangú és tartalmas 
szózat hangzott el, lelkes hirdetője a nemzeti jelleg 
kultuszának és fölhívás a nemzeti munkában való 
részvételre. Ennek a hazafias, szép beszédnek bizo¬ 
nyára igen erős érdekessége, hogy az uralkodó csa¬ 
ládnak egy fenséges asszonya mondotta: Izabella 
főherczegné, Frigyes főherczeg hitvese, abból az 
alkalomból, hogy a szövetség ünneplésen a maga 

A MASSZÁT LEBONTJÁK. 
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melné, ha cselekedetének gyakoribb példáját lát-
hatnók. 

-« 
A lekotlázott Ausztria. Régi dolog, hogy semmi¬ 

ről sincs annyi definicziónk, mint a mit nagyon 
riehéz, vagy egyenesen lehetetlen definiálni. A mi 
nagyon természetes is, mert sok meghatározása 
csak annak lehet, a minek nincsen egy tökéletes, 
szabatos meghatározása. Ez a magyarázata annak 
is, hogy például Ausztria mindig igen kedves és 
gazdag témája volt a definiczió-gyárosoknak. Az 
egyik elnevezte modern Babel-nek, a másik az 
ellentétek állandó kongresszusának, a nagy-német 
Schönerer meghatározása lett talán a legnépsze¬ 
rűbb, a ki azt mondta, hogy Ausztria a hajléktalan 
népek menhelye. Hogy ezeken kívül még egy egész 
sereg többé-kevésbbé találónak elismert definiczió 
van forgalomban, ez csak annak a bizonysága, hogy 
Ausztria politikai tartalmának egy egészen hű szó¬ 
beli fotográfiája még mindig nincsen és a míg vég¬ 
érvényesen ki nem derül, hogy ki is hát igazában 
iiz osztrák : a német-e, a cseh-e, a lengyel-e vagy a 
szlovén, addig egy ilyen jó és hiteles fotográfiát 
nem is remélhetünk. Kiderült azonban az, hogy a 
zene néha kifejezőbb, beszédesebb és találóbb tud 
Ienn;, m in t akármelvik más művészet. Van mu-

védőjévé igtatta. Hogy ez igen nagy és hasznos hi-
vatású szervezet élére Izabella főherczegasszony ke- . 
rült, ez nem egy véletlen jó ötlet szerencséje, hanem 
harmonikus folytatása egy nemes, szép munkának, 
a melynek a dicsősége már régebb idő óta koszo-
rúzza a főherczegnő nevét. Tudjuk róla, hogy mi¬ 
lyen lelkes támogatója, védője volt mindig Pozsony¬ 
ban és környékén a háziiparnak, a mely az ő nevé¬ 
nek és segítségének ereje nélkül aligha ért volna 
el olyan fényes eredményeket és sikereket, mint a 
milyenekre most méltán büszke lehet. Egész termé¬ 
szetes volt tehát, hogy mikor most érdemes embe¬ 
rek érdemes munkája a háziipar fejlesztésére és 
fölkarolására országos szervezetet teremtett, ez a 
szervezet a maga paizsára védőjéül az ő nevét ki-
vánta. És Izabella főherczegasszony a védői tisztet 
nemcsak vállalta, de a -védelmébe vett törekvésnek 
az erkölcsi tartalmát is meghatározta. Elmondotta, 
hogy azt nemzeti munkának értékeli, tehát, mikor 
az élére áll, magát ennek a nemzeti munkának a 
zászlósává igtatja. Ez az, a mi különösen kedves 
színt ad a készségének. Egy főherczegnő, a ki nem- * 
csak magyar földön lakik, nemcsak bírja a nyel¬ 
vünket, hanem szép magyar szóval buzdít is ben¬ 
nünket a nemzeti jelleg, nemzeti egyéniségünk sa¬ 
játos művészi formáinak ápolására és e kultusznak 
élére áll, bizonyára nem valami sűrű jelenség ná¬ 
lunk, de hálás hódolatimkat akkor is megérde-

7. SZÁM. 1909 . 5 6 . ÉVFOLYAM. 

zsika, a mely érthetőbb, mint a librettója. A defi-
niczióját Ausztriának még nem kaptuk meg. de a 
kottáját már igen. Megkaptuk pedig ezt a kitűnő 
kompozicziót a bécsi reichsrathnak a legutóbbi záró¬ 
ülésén, a mikor az osztrák birodalmi gyűlés hir¬ 
telen egy nagy házi hangversenynyé alakult, ve¬ 
gyes, de azért egységes programmal. A terem egyik 
sarkában a Hej szlnvanc dallama zúgott, a másik¬ 
ban a Gollerhalle zengett, a harmadik szögletben 
a Wachl ám Hitein ! viharzott. a negyedikben a 
iiutiikás Martéillaise harsogott. Közbeii pofonok 
csattogtak és kereplők berregtek. Egyszerre egy 
rövid, de súlyos próza következik : a császári üze¬ 
net, a mire valamennyi dal elnémul és a konczert 
hirtelen befejeződik, íme : a megzenésített Ausztria, 
hangjegyekben sokkal hívebben és kifejezőbben elő¬ 
adva, mint a hogyan akár írásban leírni, akár kép¬ 
ben megfesteni lehetne ! 

* 
Ettenléli'k. Az élet ime alkalmazkodik a divathoz 

és a kelendőség szériát szereli föl az eseményes 
boltját. Most a Sherlock Holmes históriák kapósak, 
tehát ő is szolgál egy bűnügyi regénynyel, a mely¬ 
nek a mellett, hogy izgató, fordulatos és gyors me¬ 
netű, az a jó tulajdonsága is megvan, hogy az igaz¬ 
ság teljes győzelmével végződik, ártatlan vér nem 
folyik benne, a rendőrség hamarább megérkezik, 
mint a gonoszság és a bűnös fogoly lesz, még mi¬ 
előtt gyilkossá vagy rablóvá lehetett volna. Derék 
dolog lenne, ha mindig így történhetnék és az igaz¬ 
ságszolgáltatásnak csupa olyan bűnössel akadna 
dolga, a kitől csak a szándékot kellene számon kér¬ 
nie. Sajnos azonban, a kudarcz nem mindig ilyen 
fürge kísérője a gazembereknek. Ez a megakadá¬ 
lyozott gaztett azonban ez örvendetesen csonka 
volta mellett is érdekes anyagot ad a gondolkodás¬ 
nak. Abbamaradt tettese, a ki a leggonoszabb eltö¬ 
kéltséggel indult végzetes útjára, nem professzio-
uátus bűnös. Nem hivatásos gonosztevő. Az előélete 
bűntelen. Egy nyomorú't hajótöröttje az életnek, a 
kit a sors úgy megpofozott, úgy összerugdalt, úgy 
ide-oda dobált, hogy nem csoda, ha esze, lelke, er¬ 
kölcse mind megzavarodott. Ennek a hajléktalan és 
éhes nyomorultnak nem húszezer koronára volt 
szüksége, a menynyivel a kiszemelt czínkosát szé-
delgette. Bizonyos, hogy eszébe se jut rabolni, 
gyilkolni, ha ennek a summának csak a századrésze 
is a zsebében van. Viszont a kit áldozatául kinézett, 
egy többszörös milliomos, a ki nem húszezer koro¬ 
nát, hanem tízannyit is készséggel fizetne például 
egy orvosnak, a kinek egyedül áll módjában, hogy 
a fenyegető haláltól megmentse, íme: tehát egy 
ember pár ezer koronáért majdnem megöl egy má¬ 
sikat, a ki százszor vagy ezerszer annyit is fizet¬ 
hetne és bizonyára készséggel fizetne is az életé¬ 
ért. Micsoda bizarr és dermesztő ellentét! Eljön-e 
valaha idő, a mely az ilyen szörnyű és tragikus 
szembekerülések lehetőségét is kiirtja az életből ? 
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Mikor az emberekben lesz annyi egymás iránt való 
hit, hogy az egymástól való segítséget más úton ke¬ 
resik, mint a melyik a bűnbe és a börtönbe vezet l 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Szanin. Most már magyarul is olvashatjuk, 

Szabó Endre minden tekintetben méltó fordításá¬ 
ban Arcibascv híres regényét, melynél többet 
aligha beszéltek még regényről. Annak a fordulat¬ 
nak a tei-méke ez a sajátságos könyv, a melyet az 
orosz-japán háború után kitört forradalmi mozgal¬ 
mak elfojtása idézett elő a lelkekben. A szabad¬ 
ságért vnló küzdelem hiába való, czélt érni nem 
lehet vele, minek tehát az önfeláldozás, az életnek 
s minden gyönyöreinek megvetése, a makacs szem¬ 
benézés kötéllel, golyóval, Szibéria börttWPtrel:' 
Élvezni az életet, kiszürcsölni minden gyönyörűsé¬ 
gét, mohó ajakkal, szabadjára bocsátott érzékiség-
gel, nem törődve semmi egyébbel, — ez az a filozó¬ 
fia, a mely legújabban elrugadta ugyanazt az ifjú¬ 
ságot, a mely pár év előtt még politizált, forradal¬ 
mat szított, merényleteket forralt, odaadta életét 
politikai eszményeiért. Az orosz diákok a legvadabb 
érzéki kicsapongásokra adták magukat, gimnazista 
fiúk és lányok, egyetemi hallgatók és hallgatónők 
levonjík a szabad szerelem összes következéseit, 
lilubokat alapítanak, a melyekben minden mérsék¬ 
letet és szemérmet levetkőzve áldoznak a szerelem 
oltárán, valami veszett láz fogja el az egész ifjúságot 
a szerelmi gyönyörök mértéktelen kiélvezésére. 
S ezt az egész mozgalmat, a mely az oroszokat 
annyira megdöbbentette, a Szanin hatásának tulaj¬ 
donítják. ArcibasiT adott irudalmi formát és filo-

A KIÖNTÖTT SZOBROT FÉMSZOBRÁSZOK KIDOLGOZZÁK (CZIZELLÁI ÁS). 

H O G Y K É S Z Ü L A B R O N Z - S Z O B O R ? A KÁKOS-PATAK KIÖNTÉSE SZÉCHENYI-TELEPNÉL. 

zófiai igazolást ennek az új hedonizmusnak, a mely 
H szellemi epidémiákra oly nagyon hajlamos orosz 
Iclkcken úrrá lett. Nem ismerjük az orosz életet 
eléggé arra, hogy meg tudjuk állapítani, vájjon 
csakugyan oka-e a Kzunin ennek a járványnak, 
viigy csak egyik symptomája. Hajlandók vagyunk 
azonban azt lúnni, hogy az utóbbi eset áll meg. 
hogy a lelkeknek a legteljesebb altruizmusból a 
Icgönzőbb élvezet-hajhaszásba való hirtelen átcsn 
pasa psychologiai kényszerűség, biztosító szelepe 
annak a nagy lelki feszültségnek, a melyot a for¬ 
radalmi mozgalmak bukása idézett elő. A milyen 
minden korlátokat letörő szertelenséggel politizált 
fV'l század óta az orosz ifjúság, ép olyan szertelenül 
dobja most oda magát az ellenkező végletnek. Az 
orosz lélek máskép van alkotva, mint a miénk, 
n'ncs benne olyan nagy távolság az eszme és az 
élet valóságai kö/ött, hajlandóbb a világnézet össies 
Lrya!;nrl;tt! kövftkr/Tiiényeit levonni. A világnézet 
neki nem csupán a gondolat dolga, hanem az aka 
raté és a tetté is. A hogy Tolsztoj nemcsak végig 
gondolja, hanem a reális életbe is átviszi' a maga 
vallási miszticzizmnsának eszméit, ép úgy csinálja 
végig a mai ifjúság ezt a szaninizmust. (Mert az 
egész mozgalmat a Szaninról nevezték el.) Arcibii -
sev tehát nem előidézője ennek a mozgalomnak, 
megvolt ez nélküle is, ő csak formába öntötte. 
Hogy ezzel a regény hatalmas propagálója lett az 
új erotikus mozgalomnak, a mely így irodalmi 
formát kapva, körűié csoportosult, az i.s bizonyos¬ 
nak látszik. 8 ép ezért nem csoda, ha az orosz kor¬ 
mány, látva a Szanin első kiadásának óri,-isi hatását, 
sietett a további kiadásokat elkobozni; ez teljesen 
érthető s a maga szempontjából igazolható is. Ide¬ 
gennek azonban, a ki nem orosz agygyal gondolko¬ 
zik, szinte érthetetlen ennek a regénynek a hatása. 
Filozófiai tartalmában nem látunk egyebet, mint 
az emberiségben mindig megvolt élet-\ ágynak — a 
mely a görög-római epikureizmust, a középkor 
erotikus járványait, az újabb filozófia egyes irá¬ 
nyait szülte, — nem is nagyon új és frappáns fogal¬ 
mazását. Irodalmi szempontból a regr'ny kétség¬ 
kívül nagyon érdekes, kiváló művész munkája. 
Mi nem is tudjuk máskép olvasni, mint irodalmi 
művet, mert más életfeltételekből, más hagyomá¬ 
nyokból, másféle lelki alkatból valók vagyunk, mint 
az oroszok s ezért ránk nem is hathat annyira lelki 
és erkölcsi reveláczióképen, mint rájuk. Nálunk 
aligha is csábíthat valakit a filozófiája követésére, 
mert nálunk az irodalom és az élet közt is szélesebb 
az űr. Érdeklődéssel azonban találkozhatik úgyis. 
mint a mai orosz élet megismerésének egyik esz¬ 
köze, úgyis mint egy érdekes és értékes új tehetség 
legjellemzőbb alkotása. 

A Remekírók Képes Könyvtára czímű öt\eu 
kötetes nagy vállalat most lett teljessé három kötet¬ 
ből álló utolsó sorozatával. A három kötet egyike 
Hnjza József összes költeményeit s prózai munkái¬ 
nak javát, az epigrammról, a regényköltészetről, a 
nemzetiségről és nyelvről stb. Írottakat adja Juszkó 
Béla illusztráczióival. A nagyon helyes érzékkel 
összeválogatott gyűjtemény Négyessy László mun¬ 
kája s az ő emlékbeszéde, melyet Bajzáról a Eis-
faludy-Társaságban mondott, vezeti be a könyvet. — 
Egy másik kötet Molicrc főbb műveit adja új fordí¬ 
tásában. A tudós nök-ei Gábor Andor, a Kénytelen 
házasság-ot Hevesi Sándor, a Mhuntróp-ot Tflekes 
Béla s a Tart>iffe-őt ismét Gábor Andor fordította. 
A régi Moliére-fordítások fölött érdeme ezeknek az 
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újaknak többek közt az is, hogy megtartják a maga 
teljességében Moliére rímes formáit. Előszót e kötet¬ 
hez a franczia irodalomnak legalaposabb magyar 
ismerője, Haraszti Gyula írt ; röviden, mégis min¬ 
den fontos dologra kiterjeszkedve mondja el a 
Moliérere vonatkozó főbb tudnivalókat. A vállalat 
utolsó kötete végül Shakespeare összes drámáinak 
nak utolsó kötete : a János király, a Macbetli, a 
III. Richárd és A makranczos hölgy van benne a 
régi jó Shakespeare - fordítás szövegében. - Az 
egész vállalat a maga ötven kötetével, melyek 
magukban foglalják a magyar irodalom főbb műveit 
s a külföldi irodalmak legnevezetesebb remekei jó 
részének fordításait, nagyon hasznos terjesztője az 
irodalom iránti érdeklődésnek s nagy elterjedtségé¬ 
vel valóságos kulturális tényezővé lett. 

Csikós -
Kockás -
Shantung-
Arműre - Selyem 

__i_^ i i_ii 

én lUennebergi-selyem 
!K:i5f.-töl feljebb, bér-
mentre és vámmente¬ 
sen. Minta postafordul¬ 
tával. Megrendelések bár¬ 

mely nyelven intézendők: 11990 

Bírói gyakorlatunk magánjogi szabályai. 
Anyagi magánjogunknak általános polgári törvény¬ 
könyv hiányában alig van más forrása, mint a 
bírói gyakorlat s ezért a birónak és az ügyvédnek a 
birói gyakorlat ismertetésére olyan szüksége van, 
mint a mindennapi kenyérre. Minthogy pedig a 
birói gyakorlat megismerésére a döntvénygyüj-
teményeken kívül más forrás nem létezik, nem 
múlik nap a nélkül, hogy az ügyvédnek és a biró¬ 
nak a döntvénytárban lapozgatnia kelljen. Ezt 
akarja megkönnyebbíteni Alföldy Ede. Birói gya¬ 
korlatunk magánjogi szabályai czímű új könyve, 
mely a döntvénytengert törvény alakjában lesgür-
ten tartalmazza, megkíméli a gyakorlati jogászt a 
hosszas tanulmányozástól s lehetővé teszi egész 
magánjogunknak könnyű szerrel való megismerését. 

Magyar írók élete és munkái. Szinnyci József 
nagy lexikális munkájának most jelent meg 113. 
füzete, mely a Szebényi és Szétess nevek közé eső 
262 író életrajzi és könyvészeti adatait foglalja 
magában. Ezzel a füzettel most már a tizenharma¬ 
dik kötet negyedik füzete van meg s az eddigiek 
összesen 24,656 író életrajzait közlik. 

A fertőző betegségekről. A legnépszerűbb és a 
népszerűségre legméltóbb orvostudományi vállalat, 
a mely az életben első sorban szükséges ismereteket 
közérthető formában terjeszti a közönség között, 
Az Egészség Könyvtára legújabb füzetében a fertőző 
betegségekről s az ellenük való védekezésről mond 
el nagyon hasznos, igazán mindenki számára való 
dolgokat a vállalat szerkesztője, dr. Gerlóczy Zsig¬ 
mond. Az általános tudnivalók közlése után sorra 
veszi az elterjedettebb fertőző betegségeket, meg¬ 
ismertet mivoltukkal, az ellenük való védekezés, 
módjaival, az ápolás tudnivalóival, mindezt okosan 
a laikus olvasó rémítgetése s a népszerű orvosi 
irodalomban nem ritka túlzások nélkül. Az ilyen 
könyveket el kellene olvasni mindenkinek, a ki a 
maga és családja egészségét komolyán veszi. 

Tiszti czím- és névtár. Magyarország tiszti czím-
és névtára, melyet a központi statisztikai hivatal 
szerkeszt évről-évre, s a mely az összes magyar és 
közös hivatalok, hatóságok és hivatalos testületek 
névsorát közli, most jelent meg 1909. évre s Kilián 
Frigyes budapesti könyvkereskedésében 12 koroná¬ 
ért kapható. 

Előfizetés. Ábrányiné Katona Klementin előfize¬ 
tést hirdet egy az Athenaeumnál megjelenendő 
yégij liiikus és egyebekről czímü, essayket, tárczá-
kat tartalmazó kötetre. Az előfizetési ár, 4 korona, 
az Athenaeumhoz küldendő. 

Új könyvek. 
Szanin. Orosz regény, írta Arcibasev M. Fordí¬ 

totta Szabó Endre. Budapest, Eggenberger; ára 5 
korona. 

Remekírók képes könyvtára. Szerkeszti Eadó 
Antal. A most már teljessé vált 50 kötetes gyűjte¬ 
mény ára 250 korona; kapható részletfizetésre is. 

Birói gyakorlatunk magánjogi szabályai. Irta 
Alföldy Ede. Budapest, Grill Károly; ára 6 korona. 

Magyar írók élete és munkái. A M. T. Akadémia 
megbízásából írta Szinnyei József. Budapest, Hor-
nyánszky Viktor. Egy-egy füzet ára l korona. 

A fertőző betegségekről, és az azok ellen való 
védekezés módjáról. Irta dr. Gerlóczy Zsigmond. 
(Az Egészség Könyvtára VEI. kötet) ; ára 1.50 ko¬ 
rona. 

Seidenfabrikt Heppeberg in Zöricb. 

A Bor- és Lithion-taruJmu 

Salvator-
forrás 

kitűnő sikerrel használutik 
vesebajoknál, * húgyhólyag bán¬ 
ialmainál és kösz vénynél. » ez ukor-
betegségnél.az emésztési és léleg¬ 

zés! szervek hurutjainál. 
Húgyhajtó hatású! 

»••!•• (•tutketd! 
Teltetra tinui 

Majáin. Crtatir tdnknty L infl. 

Beit nagy ideiemben volt tegnap az igazgató! 
l'j operát kellett előadni, a ház már reggel teljesen ki volt adva és délben 
a Köslenor hirtelen lemondott! Kerekedi! — nincs hang a gégében ! 
A színházi orvos bizonyítván}! ir: 8 napi kímélet. Akkor az igazgató a 
legközelebbi ulbaesö üzletbe rohan, vesz egy doboz Fay-féle valódi sodeni 
ásvény-pastillát, siet ezekkel Brüllinskihez és kér, könyörög, mire ez 
néhány pastillát forró tejben bevesz és még egynéhányat szájában fel¬ 
olvaszt. No — és hogy énekelt akkor este ? Fényesen. És ezt csak a 
Fay-féle valódi sodeiiik tették l Ezek kaphatók dobozonkint l K 25 f.-ri t 
minden gyógyszertárban, drogueriában és ásványvizkereskedéslen. 
Vezérképviselőség Ausztria-Magyarország részére : VV. Tll. 

Wien IV/1, Grossp Neugasse 27. 

EKSZE RE K 
EZOSTNEMÜEK 
•g-ybiri Merek, arák, ang-ol.franci* 
••klnaeinit d í sz tárgyak gyári 
áron •> leg^nj *bb mgrol rendsier 

S:«£.bt6k részletfizetésre 
Sárga János ékszergyárostól 
KoloMvártt. - Képes 
nagy árjegyzék ingy. 

v^ 
to^fvAÍB 

V^tAF^ 

tSm> 
V * £> y&L'? <y fcr<> 

'é 
V 

Ha őszül a haja, 
ne használjon mást, mint a 

WSTELLA"-HAJVIZET, 
mert ez nem hajfestő, de oly vegyi összetételű szer, 
mely a haj eredeti színét adja vissza. Üvegje 2 K. 

ZOLTÁN BÉLA gyógyszertárában, 
Budapest, V/49, Siabadságtér, Sétatér-utcza 

•árkán. 

Ne vásároljon selymet 
mielőtt 10 filléres levelezőlapon mintákat nem rendéit volna < 
mi garantált szolid újdonságainkból fekete, fehér és színesben. 
Különlegesség: Messalinci Crepe de eliine, Taffctas 
cliiffon stl>., menyasszonyi, buli. t á r saság i és utczai 
toilettokra, úgyszintén blúzokra, bélésre »tí. l K 25 í-től 
IH kor.-ig méterenkint, valamint hímzett blúzok és öltönyök 
Datistból és selyemből. Mi csak garantált solid selyemkelméket 
adunk el közvetlen magánfeleknek és már vámmentesen szál¬ 

lítjuk házhoz. t'2684 

SCHWEIZER & Co., Luzern U/24. (Svájci) 
Selyemszövet-kivitel. — Kir. üdv. szállító. 

Újdonság-1 Törv. védve. 

penz-
tárcza 

Vidékre, utánvéttel. 

"REKORD" 
elszakíthatatlan. 

Egy darab bőrből, apró pénznek 
külön mélyedés. 

Korona 3.-
Kizárólag egyedüli készítője 

CSÁNGÓ HENRIK 
Bpest, Mnzeum-körnt 3. H. 

Steckenpferd-
Liliomtejszappan 

| legenyhébb szappan = 

'•: a bffr részére. : : 

Ma fáj a feje 
mely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és lejiajast elm 
Készíti Beretvág TamAs gyógyszerész Kispesten 

Berctvás-pastillátT 
1 /.y...^v. •, ftfí Jll-IJL,. . • . 

ne. tétovázzék, hanem 
" használjon azonnal 

-
migraint és fejfájást elmulasztja. — Ara l karona 20 fillér. Kapható minden gyógyszertárban. 

Orvosok által ajánlva. — Három doboznál ingyen postai szállítás. 
* * * * * * * 

VASÁRNAPI ÚJSÁG. 

EGYVELEG. 
* Hogy mennyi álomra van szüksége az ember¬ 

nek arról az orvosok nem tudnak megegyezni. 
Edison éri be talán az összes ismert emberek közt 
legkevesebb álommal, a nap 24 órájából csak 
hármat fordít alvásra s a felesége is beéri négy órai 
alvással. A híres feltaláló tanulmányozta ezt a kér¬ 
dést s száz alkalmazottját egy éven át nem engedett 
napi négy óránál többet aludni. Egyiknek se lett 
semmi baja tőle. Természetes, ennek a rövid alvás¬ 
nak nyugodtnak kell lenni s szerinte akkor a négy 
óra többet ér, mint egy egész nyugtalan éjszaka. 

Ha hull a haja, használja a hires amerikai 
Brool tanár-féle Petrol-balzsamot. Egyedüli biztos 
szer hajhullás és korpaképződés ellen. Az összes 
amerikai klinikákon állandóan rendelik. Nagy üveg 
ara 3 korona. Silány utánzatoktól óvakodjunk. Kap¬ 
ható Petrovics-drogériában, IV., Béesi-utcza 2. szám. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: IMEE MIKLÓS 

ügyvéd, egri érseki uradalmi jogtanácsos, az egri 
ügyvédi kamara elnöke, a Hevesmegyei Takarék¬ 
pénztár igazgatóságának elnöke 70 éves korában 
Egerben. — TÖBÖK JÓZSEF gróf valóságos belső 
titkos tanácsos, nyűg. ungmegyei főispán Buda¬ 
pesten. - - PALOTAY FBBENCZ dr. pápai prelátus, 
püspökhelyettes, a veszprémi székesegyház nagy¬ 
prépostja, aranymisés áldozópap, a harmadik osz¬ 
tályú vaskorona-rend lovagja 80 éves korában 
Veszprémben. — WÉBEB ÁGOSTON szakáiházai plébá¬ 
nos, 76 éves korában Temesvárott. — HANUBZ IST¬ 
VÁN szepesajdai czímzetes prépost, czímzetes esperes, 
főreáliskolai igazgató, kiváló természettudós, 69 
éves korában Kecskeméten. — STŐCKBB ADOLF, 
nyűg. udvari hitszónok, volt országgyűlési képvi¬ 
selő, Bozenban. — ZUBWCZKY JÓZSEF lovag ügyvéd, 
nyűg. kuiiai bíró, 74 éves korában Budapesten. — 
Pasaróty TOLNÁT ANTAL kir. tanácsos, nyűg. igazság¬ 
ügyminiszteri számvevőségi igazgató 70 éves korá¬ 
ban Miskolczon. - - KNEUSEL-HEBDLICZKA LOBÁND 
lovag dr., tart. tiizérhadnagy és törvényszéki jegyző 
a fiumei járásbíróságnál, Komáromban. — OKOSZ 
MIKLÓS 37 éves gyógyszerész Debreczenben. — BLAU 
DÁVID szeszgyáros 68 éves korában Temesvárott. — 
Idősb Kiss JÓZSEF kereskedő 79 óves korában 
Győrött. — SCHOBEB FEBENCZ földbirtokos 92 éves 
korában Diósdon. — LENGYEL LÁSZLÓ nyűg. refor-

Vesszőparipa-
liliomtejszappan 

Bergmann és Társa czégtől Dresden én Tet-
echen E/m. a naponta beérkező elismerő levelek 
bizonysága szerint most és a jövőben is a leg¬ 
hatásosabb szappan marad az összes gyógyszap-
panok között, szeplő ellen, valamint gyönge, 
puha bőr és rózsás arczszin elnyerésere és 
megtartására. Darabja 80 fillérért kapható min¬ 
den gyógyszertárban és drogueriában, illatszer-

- és fodrászüzletben. = = = = = 

mátus lelkész 62 éves korában Bátkán. — BELOPO-
TOCZKT. ELEK városi ellenőr 49 éves korában Rózsa¬ 
hegyen. — KOBNHOFT ABNOLD nyűg. posta- és táv-
irófelügyelő 69 éves korában Segesváron. 
TESCHLER EMIL földbirtokos, volt jászberényi gyógy¬ 
szerész 62 éves korában Tápióbicskén. - - SPITZEB 
HENBIK, a főváros régi közismert, tisztelt polgára 
72 éves korában Budapesten. — BERGMANN ÁGOST 
nyűg. középiskolai igazgató 65 éves kólában Temes¬ 
váron.— ROMÁK ENDBE szabómester 91 óves korá¬ 
ban Budapesten. 

Nem«s bausznerni BAUSZNERN GUIDÓNÉ, született 
seebergi Wankel Lujza, 62 éves korában Lovráná-
ban. — SIMONYI LAJOSNÉ, a bátorkeszi Stein-ura-
dalom inspektorának, Simonyi Lajosnak felesége, 
Bátorkeszin. — STIABTNY FEBENCZNÉ, szül. Tanczer 
Karolina 53 éves korában Budapesten. — Özv. 
HUBEBT IBTVÁNNÉ, szül. Gyurkóczi Julianna 77 éves 
korában Győrött. — LAGLEDEB ANNA 74 óves korá¬ 
ban Mosonban. — KOBBÜLY GIZELLA, Korbuly József 
máv. főfelügyelő leánya 27 éves korában Buda¬ 
pesten. — KESZEY KÁLMÁNNÉ, szül. Molnár Mária 
41 éves korában Győrben. - - Özv. PDLMAN AN-
TALNÉ,-szül. Plistill Borbála háztulajdonosnő 64 
éves korában Budapesten. — Kivei és nagyváradi 
SZÉNÁST GYÖBGYNÉ, szül. Füleky Jolán, 46 éves 
korában Debreczenben. — MAYEBNÉ, szül. Luger 
Gabriella Brünnben. 

Szerkesztői üzenetek. 
Tristia. Majd valamikor, ha még sokat tanul, érik, 

fejlődik, meg fogjuk látni, érdemes-e a verseivel 
szóba állni ? 

A csorbái tónál. Megnyugvás stb. Nem pattan 
benne isteni szikra, csinált virágok, nincs gyökerük 
a szívben. 

Fiam emldkezete. Elvonultan. Emlékezet, remény. 
Nagyon gondosan, szabályosan vannak írva, de baj 
az, hogy ez a gondosság nagyon is meglátszik raj¬ 
tuk; éreztetik, hogy fáradság eredményei. Általában 
inkább gondolkodó ész, mint az érzés és fantázia 
művei. 

Vöröshajumhoz. Klapanczia, semmi köze hozzá a 
poézisnek. 

Téli kép. Finálé. Itt-ott megkap egy-egy sor, de 
mind a két vers foszlányokba esik szét, mintha 
elsietve írta volna, mielőtt a lelkében kiérett volna. 
A koraszülött pedig versben is életképtelen. 

Trónvesztetten. Minden modort meg lehet tanulni, 
ez nem is nehéz dolog. De nem is ér semmit*— 
mint ez a vers is mutatja. 

CHINA-BOR VASSAL 
Hygieulkns WálllUs 1»0«. I*»»MfM»» 
Erösitésier gyengélkedők, vew«eg*nyeli 
lábbadozók iiám&ra. étvágygerjesztő, ideg" 
1S666 erís i tő és vérj»vitó szer. 
KiUtaS fz. SMOO-nél több ortosi vélemény. 

J. SIRRAVALLO, Tri«.t* Baroola. 
Vlsirolhtl* a evierszertirakban félliteres INW**" Visárolhtlé s 

i K 2.60 

* . » .^iíAJW, «.^AV«» 

gyógysierlárakban félliteres üregei 
>, égést literei üvegekben i K 4.80. 

Dú» kebel 
két hónap alatt 

Filie.0ilent.le. 
által (keleti pilu-
lik) az egyedüllek, 

melyek a mel¬ 
let fejlesztik, 
Bziláraitjakéa 
njjaalkotják éa 

az asszony i 
kebelnek ke-

raee telt-
•égetkfll-
nek, a 
nélkül, 

h°W»z egészségnek irtana. Ke-
"•ked™ anenikaunte*. Az ot-
"ri tetíntéljektiil elimerre. 
AtwolDt dUeretio.Doboia hűm. 
">«iti«al K 6.46 bómentre. 
«• Batié grógyiiertára. Pari.. 

«**an>k: Bndapírt, Tflrtk J. 
11. WUo, Pwhote 

B-t SinmntrMH IS. 

H ÉRZEM M A 
Ő. cl. ég kir. Feniége József föher-
cug kamarai nállitója. Román ki¬ 
rályi jubileumi érem tulajdonosa. 
Grand Prix nagy aranyérme és ke¬ 
resztje. Kitüntetve Orsi. iparegre-
sület diszérmével, továbbá London, 
Bécs, Budapeit, Péc«, Milánó, Bn-

kareit itb. >tb. 

Bpect, Deák P«reno«-n. 17. 
Ajánlkozik legmÚTeszieiebb_kivitehi, 
mindennemű arán?, « ™ V 
selyemblmsÍMk, külonoien 

Vallomás. Nem rósz vers, csak hosscabb, mint a 
mennyit mond s a befejezése kissé ízetlen. 

Virágének. Halotti tor. Szó, csupa szó, — szép 
szavak pedig magokban még nem adnak szép verset. 

SAKKJÁTÉK. 
2627. azámu feladvány Miskolozy Antaltól, Budapesten, 

HÖTÍT. 

xáulóisalagok •• templomi 
b«r«nd»i*.ak kéizité*ére itb. 

Rajtokkal dijmeoleeen noIfáL 

TILiSCt 

Világos indái éi H harmadik lépésre mattot mi. 

KÉPTALÁNY. 

A 3-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Sok ásó kell az igazság eltemetéséhez. 

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

Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-utoza 4 

IDEÁLIS HASHAJTÓ A 

fiatalok és öregek részére! 

Nem okozhat az anya 
gyermekének nagyobb örömet, mintha egy 
kanálnyit ad neki a ,,CalÍfigT"-bÖl, a 
kaliforniai fügeszórpböl. Nincs is szer, 
mely gyenge természetüeknél jobb hatással 
volna, ha hashajtószerre van szükség. A 
„Califig" ifjúnál, vénnél egyaránt kedvező 
hatással jár, mert tisztítja a gyomort és 
megóvja az emésztési szerveket idönkmti 
vagy krónikus székrekedéstől. 
KiphaiO minden gyogjrszeniibln. tiipr tt'tf 3 kor. Kis üreg i kor. 

HARISNYAHAZ! 
UBDOS él STEUBB TI., ÍBdriisy-tt Bt. (Oktag..). 

Harisnyák, keztyük, trikók, áruk, övek, 
sainházi és sport kűlönlegegségi czikkek. 

• Vlttffklállítái Malland 19O6. Orand Prix H 

Leichner-féle Zsirpuder 
Leichner-íéleHermelinpüderésAspasiapnder 

a Tilág legjobb te kg-
artalmatlanabb arcz-
porai ; ai areibőrnek 
finom, r6zaat, üde 
•zlnt kaloionozntk, a 
nélkül, bOfy ")*• • 
púder é̂ ircT, heti Tol¬ 
na. Eapliatö a gyárban 
Berl inben, Sebft-
twnitraue 31 «• min¬ 
i n illatazutarwke-
Jélben. T,'i.*k mindig 
LeiehBfl-f. árot kérni. 

DALI ÚJDONSÁGOK 
\ J FÉR FI-DIVATOZIK KÉKBEN 

továbbá legújabb szebbnél-izebb „ÓHIC" és más 

nyakkendőkben 
SEBŐK GYULA """ISBaS,*-4" 
Bpet, VI., Teréz-körút 48. (Telefon 106-70.) Arjegyiék ingyen 

BŐRSZÉKIPAR 
Kendi Antal Bpest, IV. Károly-n. 2 

ANGOL 
BŐRBUTOR 
készítése, festése éa re¬ 
noválása saját mühe 

lyemben. 

Efcédlő-
Mikek, 

iroda-fote¬ 
lok valódi 

bőrrel. 

Ülőbútor áll¬ 
ványok kár¬ 

pitozása. 

SíékéteU-
UtáMk. 

l 
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BLUZKÜLÖNLEGESSÉEEK 
COSZTÜflÖK ALJAK PONGrOLflK 
• • l 1IBII l ímmi • BUDAPEST FALUD! LÁSZLÓ S : Óriási meg-

tamtrltáaTT Sodronykerités fonógépeket 

•odronyfonatok készí tésére ajánl 
Besch József Sándor , Sác«, (Bácska'. F'lcK kert-, aiöllü- és ba¬ 
romfi-udvar tulajdonosoknak nélkülözhetetlen. Kezelése egyszerű, mimifnki 
6 perez alatt megtinnlbatja. Képet árjegyzék valamint költségvetés ingyen 

és bérmentve. Akácz, Gleaiciia-eaemetp és uöllőre.sizűkral is. 

SERAIL-ARCZKENÖCS, 

az arozot tisztítja, fehéríti és barsonypnhává teszi. Egy 
tégely á ra l kor . 4O flll., kl i tégely á ra 7O flll. 
S*raÚ-M»jpp»n, Epe-iiappan kitűnő toilett szappa¬ 
nok a kenőcs használatához. Serall - oréma nappali 
használatra, Seroil-pouder kiváló finom arczpor há¬ 
rom színben, fehér rózsaszín és oréme. Egy doboz ara l kor. 
Készíti R O Z S N T A T M ÁT T Á S gyógyszertára, 

Aradon, S.abad.ág-tér. 12294 

IIH« 

egyf tisztítás, ruha- —^ 
festés, gözmosás 

czimü ismertető füzetet bárkinek bérmentve 
küld Halteuberper Béla, Kassa. A.A.A.A.A.A. 

V 

Vagyongyűjtésre, 
tőkebefektetésre, 
ajándékozásra 

l legalkalmasabb minden bankszakember 
•menye n é r l n t a 

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

egy millió korona, 
> melléknyereményei pedig : 

500,000, 300,000, 200.000, 100,000 K stb. 
m e r t minden sorsjegy okvellen nyer, sőt minden sorsjegy 

többször is nyerőét; akár érenkint mind a hat húzáson is, 
| m e r t a legkisebb nyeremény, melyet minden sorsjegynek 

nyernie kell. l 40 korona, azonkívül egy kb. 30 koront 
értékű nyereniényjegy. 

Egy darab sorcjegy ára .. 127.— K 
Előlegül küldendő _ _ _ _ 

A fönm.iradú tartozás : 117.-
a vevő tetszése szerint (de legalább évenkint 10 kor. által) tör-
leszthető. A hátralékos tartozás után. melyet a törlesztések 
csökkentenék. (P/3°/o kamat fizetendő. Az előleg beküldése 
után a megrendelő azonnal megkapja t sorsjegy számával el¬ 

látott letétivel, melyet birva 
•*-»» folyó liö SG-iúi húzáson ~<H 
már részi, vesz éi t sorsjegyre eső nyeremény kizárólag őt illeti 
meg.— Minden húzás után azonnal küldünk sorsolási értesítőt. 

Szikim Q6zoÉsUrai.i&& 
Budapest, Vllf. kerület. Baross-tér 3 V. szám. 

(Saját házában. József főhorezeg-szálló. > 

Megvizsgálta Bool tanár é- rendelte a közvetlenül 

.Ő' Petpol -Balzsamot 
mely 3 livpg elhasználása után végleg megszhntette a hajhullást, 
korpaképződésl; a hajat bársonysimává és hullámossá tette. Száraz 
és zsiros hajnak. Egy nagy üveg á r a 3 K. Kapható : 
P E T R O V I T S D R O G É R I A Budapes t , I V . kér . 
Mli: i( l Bécsi-ntcza 2. szám. 0000 

Most jelent meg! 
WILDE OSZKÁR 

Gránátalmaház 
Elbeszélések. 

Fordította MIKES LAJ OS. 

Ára 4 korona. 

Ugyanolyan alakban mint a Gránátalmaház megjelentek: 
WILDE OSZKÁR: 

Dorian Gray arczképe. Regény. 
Fordította Schöpflin Aladár 4 K — . 

Mesék, történelek és költemé¬ 
nyek prózában. Fordította Mikes 
Lajos 4 K — . 

A readingi fegyház balladája. 
Fordította Radó Antal. 1 K 60. 

Kaphatók : 

LAMPEL R. könyvkereskedése 
(Wodianer F. és Fiai) részv.-társ.-nál 

Budapest, VI., kér., Andrássy-ut 21. sz. 
és minden könyvkereskedésben. 

MŰHLE 
KERTÉSZETI TELEPE 

TEMESVÁR 

Próbálja 
jf' 

Legtökéletesebb 
arcztisztitó- és szépitő-szerek 

minden arczot üdít, frissít és szépít 
KRIEGNER-féle 

Törvényesen védve. Hatásuk csodás. 
Szeplöt, májfollot, rinczot, p.tUnást biztonn oltáTolit. 

Nemcsak huiniban, hanem a> egén rilágon kői 
kedwltségnek «n«ndenek. — Főraktár ; 
Xorona-gryóg-ytár Epeit Kálvin-téi 

minden háziasszony és meg 
lóg győződni arról, hogyan kell 

igazán jó és olcsó 
rumot és likőröket 
házilag készíteni. 

Wattericll likőr és rum esszenciák adagos 
üvegekben, minden kivánt Ízben kaphatók, 

adagonként 6 0 fillérért 
ügy, hogy másfél l iter igen jó zamatu 

rUffl 2 .88 kOrOna vagy 3 liter igen H>ou 

házi likőr waiien 3 koronába kenu. 
Csak Wattericll névvel ellátót üvegek 
vagy osomagok a valódiak és kapható 

csak kizárólag 

Budapest, VII., Dohány-utca 5. 

WATTERICH A. 
droguista- és esszencia-nagykereskedőnél. 

Utasítást küldünk ingyen. 

A Franklin-Társulat kiadásában legújabban 
megjelent: 

Mikszáth Kálmán 

A Noszty fiú esete 
Tóth Marival. 

Három, kötet. 

Ára fűzve 12 korona. Díszkötésben T8 korona. 

Kapható: 

Lampel R. könyvkereskedése 
(Wodianer F. és Fiai) r.-t.-nál 

Budapesten, VI., Andrássy-út 21. sz. a. 
és minden Könyvkereskedésben. 

A Solingeni Aczélárngyár: „Hyáne" 
Magy. osztr. főlerakata ŐPSfo Meixner M., Kolozsvárit 

híres aczéláru gyártmányainak minden fajtájából, úgymint: 

borotváló kések, ollók, zsebkések, 
haj nyíró ollók, evőeszközök stb. 

a magánvevőnek hözvetlen is szállít a kolozsvári lerakatából eredeti 
gyári árakon, melyek a bolti árnak csaknem a felét teszik. K é r j e n 
képes árjegyzéket ingyen és bérmentye. Világhírű tHyftne»-
jegyü borotváinkat különös figyelmébe ajánljuk. 5 évi jótál lás ! 
Egy próbaküldemény, mely áll egy homoruan köszörült «Hyiine» 
borotvakésből, erős úri zsebkésből 2 pengével, gyöngyház'kagyló-
val és egy igen finom 16 cm. hosszú, aranyozott női ollóból, ösz-
szesen tehát 3 darab, mindössze csak K 5.9O berni. Megrendelési czim r 

Meixner M. Kolozsvár, Erdély. 
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ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA 
Bnl1„jA«t. IV-. Egyotem-Ptc"* 5. Elsiirangu belvárosi szálló. 75 szoba, új bútorral fel-

~^ltétlen tisztaság. Penaio. Kitűnő étterem. Jutányos árak. StaTio Imre tulajdonon. 

LOHR MÁRIA 
* * * * Ezelőtti KH.ONFDSZ. 

Csipke-, vegyészeti tlsztitó és fertéi«eti 
intézete. Gvar: VIII., Baross-ntcza 85. 
Fióküzletek: IV., Kskü-úl 6, M.. Andráisy-úl 10, 
VIII.. Jój-ael-kUnil 2, IX., Calvln-tér 9, V., Harmln-

czad-utcza 3, VI, TeMi-kftnit 89 

A szépség és fiatalság 
megtartására legbiztosabb -iei 

rv 

vagy RIZSVAJ, 
mely a bőrt puhítja, finommá 
::: és széppé teszi. ::: 

Hatása biztos és gyors. 
A leghíresebb bel- és külföldi 
bőrgyógyászok és kozmetiku¬ 
sok által kipróbált szer. — 
Sohasem avasodik ; teljesen 
ártalmatlan szer, mely az éret¬ 
len rizs tejnemfi nedvéből ál-
litlatik elő. l nagy tégely ára 
3.50 K. Egy drb Bovax szap-
pun 70 fíll. 10 koronás meg¬ 
rendelést bérmentve küldök. 

Kapható : 
flr Rirri fi ffyógyszer-
Uli DllU Ui tárában, 
Kolozsvár Mátyás király-tér 
Szétküldés naponta (diskréten 
a világ minden városába és 
::: b é r m e n t v e . 

Kiváló 

^/borpárlat. 

DÉKÁNY 
PÉTER és Tsa 

promontoricognacgyárából 

Magyarországi vezérképv. 

Ródosi Testvérek 
Budapest, V., Szabadság-tér l 

BÚTOR 
Ízléses és szolid kivitelben, 
teljes lakberendezések kész¬ 
pénz vagy részletrekapható 

Sárkány I. 
butoriparosnal, Budapest, 
VII., Erzsébet-körűt 26. sí. 

műhely és raktár. 

KWIZDA 
fii* 

s FLUID 5 
Kígyó-védjegy. 

Turista 
fluid. 

A KULTÚRA 
_ _ _ , FOKMÉRŐJE; 
ÍSAKERÖS KŐZGA2.DA5ÁGJ 
ÉS KEREöKEDEI^fll ELKTttn 

BECSÜLI J1E6 ÉS 
OETES 

FEL A HIJT 

Rég bevált aromatikus 
bedörzsölés az inak és iz¬ 
mok erősítésére és edzésére. 
Turinták, kerékpározók, va¬ 
dászok éa lovasok által siker¬ 
rel használva elő- és utó-
orősitésre nagyobb tarák után. 

Eg-éu üveg- ára K 2. 
Fél üve? ára K 1.30. 

K wizda - féle FLUID 
Valódian kapható a gyógyszertá¬ 

rakban. — Főraktár: 
T ö r ö k J ó z i e f Ryócysierész-
nél, Budapest. Kiríly-utcza l í . 

Andrássy-út í l i . O 

SziJcsmester 
SCHWARTZ MÁRTON 

Budapest, VII., Károly-
kSrtt 17. szám. 

Dús választék 
szőrme árukban. 
Mérték utáni rendelések. 

HIRDETŐ 
IRODÁJA 

S BUDAPEST 17. SÜTŐ UTCA 6.'. 
AYILÁfi ÖSSZES HIBtAPJAIi 

FOLYÓIRATAI KAPTÁR VÁLLALATAI 
RESZÉHE KÖZVETÍT HIRDETÉSEKET 

SZÁM.-
£ZERU 

., Nagyon fontos! 

FELVILGOS I TSS AI. 

A FenicUin gyorsnlttelezö 
axonn&lbenikkelez minden készülék 
nélkül birmüyen fémtárgyat. Nél¬ 
külözhetetlen katonáknak, kerék-
piroAOknak, mekanUrasokiiik, kéz-
mnT*«!fcnek és pás kamu ve-éknek, 
vendéglÖftoinek, pgríItalén minden* 
kinek. Egy nvegbeD hsimincx ník-
kelezéthez elegendő anjac T&Q, ára 
1.70 X. Három areg ara 4.80 K. 
I*egfinom*bbalp»kka-nikkftl egr öveg 
2.50 K, három öreg 6.60 K. Szét-
kftldM utánTétellel. t , F«BÍeh«l 

Wien, IX., AlbDÜttergMfe fl/B. 

és urak 
ne ninlasHzák el legujabfi árjegyzékem ingyen 
ÓK bérmenteB küldetése iránt hozzám fordulni. 
E felettóbb hasznos, mintegy 3000lerméazothfi 
ábrát tartalmazó könyvben mindennemű kötszer 
pontos leírása fultaláluutu. Mimiim alteiti be¬ 
tegség ellen szolgáló haskötő , mely köldök ós 
baa-Bérv. vándorvese és hájusodás rilen elSnyö-
sen alkuiaiH/.lntó. Hölgyek számára pedig ki-
tnnfien beválik az altest támaaztékánl azülés 

i'liitti é« utáni időszakokban. 
V a r r a l n i lk t t l i tcuminlhar i inya göraiér, 
ertis osomok. viHiértíjtuláMiiál, valamint dagadt 
ÓH egyébként r-y.envodö lábakra a legradikálisHbb 
hatályú SZÍT. Mérték izerinti elkészítését leg-

jutányo§abban eszközli: 
I urvo.-i míisíer én lfsloiryenc.vilo gépek 

- • gyári Bpeit,IV.,Koronuher-
OI«B utcia l ' f. AlnnUtnlniI l H' 

J. 

KNUTH KAROLY 
mérnök «. gyaro . 119K 

Ga. és kir. fensége József főherozeg üdv. szállítója. 
Qy&r és iroda: 

Budapest! VII. kér., Garay-utcza IO. 

Központi TÍZ- és gőzfűtések, légszesi- és vízvezetékek, csatorná¬ 
zások, szellőztetések, szivattyúk, vizerftmfivi emelőgépek stb. 

Tervek, költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

Dávid Károly és Fia 
doboz-, papírára* és szabad, fémkapoesgyára 

Budapesten, L,MÓ8záros-utcza 58, 
Tele/on sz.:4í-<tó. Sürgöny czim: Cartonage. 

Gőzerőre berendezve. 

A magyar kir. dohányjövedók szállítója. 

Napi gyártás 150,000 doboz. 

Figyelem! 
Szőlőoltványt, szőlővesszőt ne rendeljen addig, 

mig tőlem árjegyzéket nem kér! Gyökeres olt¬ 

ványok ezre 140 K, Delaware ezre 100 K. Czim 

Szigyártó Nagy Mihály 

Felsősegesd (Somogy-megye). 

MEGHÍVÓ. 
A „Salgó-Tarjáni kőszénbáuya rés/vniyiársnlat" 

folyó évi február hó 27-dik napján délelőtt 11 órakor tartja Budapesten 
V., Arany János-utcza 25. ezútii alatt levü központi irodahelyiségeiben 

XLI. rendes évi közgyűlését, 
melyre az igazgatóság a t. ez. részvényeseket ezennel tisztelettel meghívja. 

Napirend: 
1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése az 1908-iki üzleti évről. 
2. Az 1908-ik év zárszámadásainak előterjesztése, határozat ezek felett s az 

1908-ik évi osztalék megállapítása. 
3. Felmentvény megadása az igazgatóság és a felügyelő-bizottság részére. 
4. A felügyelő-bizottság választása. 
Budapest, 1909 január hó 30-án. Az igazgatóság. 
fff~ Felkérjük azokat a t. ez. részvénvegeket, a kik e közgyűlésen résztvenni akar¬ 

nak, hogy részvényeiket a szelvényekkel együtt bezárólag folyó é r i február 18-áig lágy 
a társulat fent jelzett helyen levő köaponti pénztáránál, vagy pedig Wienb«n m. k. k. 
priv. alig. österr. Boden-Credit-Aiutaltaál I. Teinfaltstrasse 6.) tegyék le. Hnszono! 
részvény egy szavazatra jogosít. 

Értesítjük egyúttal a t. ez. részvényeseket, hogy alapszabályaink értelmében 
az éri mérleg, az igazgatósági és felogyelö-bizotteági jelentésééi együtt L évi február hé 18-«tól 
kezdve a társulat központi irodájában rendelkezésükre áll. 

(Utánnyomás nem dijaztatik,! 
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BERKETZ ISTVÁN UTÓDA 
* * * kelmefestő és vegy tiszti tó gyára t * * 

Budapest, IX. kér., Kinizsy-utcza 14. szám. Czégtulajdonos: ffourícs Endre. 

Kitüntetve: Paris, Béc«, 
— Budapest, Sseged. — 
Alapittatott 1864. 

Telefon 63-36. 
Vidéki megbízások ponto¬ 

san teljesittetnek. 

= = Gynjtőtelepek: 
Andrássy-út 5O. 
Lipót-kőrút 16. 
Iiabella-utcza 66 
Rákóczi-út 78. •« 
Ullői-út 3O. szám 
VAo«i-uto«a 61. 

Gyermekek elismert; legkiválóbb tápszere 

a Phosphatine Falíéres, 

.Kapható minden gTÓgyvsor á 

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

4OO napig járó óra. 
Az óra-ipar mesterműve. 

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

órásmester és ékszer¬ 
gyáros Pécs 15. szám. 

Ki ezen lapra hivatkozik, megkapja nőst megjelent 
aj. ügy képes árjegyzékemet ingyen és bérmentve. 
Schöniűaltí Imre 

v 4 J ^ * / I 1 * - . P A k k o r n e b"""8-. A T . « / f ^ f x n á l j o n „,4.^ 
mint a legjobb¬ 
nak általában 

_ elismert — 

Rogátsi-féle magyar pipere-boraxot, 
• melytől rózsás, üde, selymes arczbőrt nyer, eltünteti 

ránczokat, weplöt, májfoltol, pattanásokat, ítb. 

szép lenni ? ? 

Nyaralásnál 
vwet IB megpuhitja. Kiváló háziszer torok-, szemeyol-
ladás, izzadta és szájbüz ellen. A fogak fehérítése és 
épentartása tekintetében bámulatos hatással bír Mint 
univerzális haziszer gyermekápolásnál és háztartás¬ 

ban a legjobb lelkiismerettel ajánlható. 
— Egy doboz ára 30 és 75 fillér. — _ 
Rocmter-féle boru-eréa l K, borax-uappaa 8O f 
fcorax-ponder l K 2O f., *o«x.fotfk»«n5O BUér 

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

Páratlan és csodás hatású arczszépitő és 
finomító a Földes-féle 

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

Sürgöny I SürgönyI 
Fonográf 1 hengerrel frt 3.50-töl feljebb. Gramophon 
6 mfldinbbtl éa 100 tűvel 10 évi j ó t á l l á s s a l 
12 írttól feljebb. I .«gkedveiőbb l emesosere 
Magyarországon. Viszontelárusitók kareatatnek. 
Számtalan eli*m«rő l e v é l l Havonként aj feles¬ 
telek ! 1000 ajdonsig. TÓTH JÓZSEF Ky4rir»kUr, 
Szeged, Kónjflk-ntcza 3. üj képes árjegyzék ingjén. 

Technikum MittweidaL 
_ Igazgató: A. Holzt, tanár. 11073 (Szán királyáig.) „ 
Mag'uabb technikai tanintézet e lektro- é l g-épész-
"lérnökök, technikások éa mŰYOzetök kiképzésére. Gazdagon tel* 

• uerelt elektrotechn. «a gépépítő laboratóriumok. Gyári tunuló- m 
műhelyek. 9810 hallgató a 36. iskolaieTben. l i 
Prognmm «tb. díjtalanul a titkárság Utal. ( a ^ M I 

BÚTOR készpénzért és részletrí 
3 szoba teljes berendez' 
mely 411: l háló, ebédlő < 
ÍOO szoba állandóan kész 
a legegyszerűbb kiviteltőí'a 1( 

mabbig. Képes árjegyzék ingyen. Album 50 fill. bélyegekben 
NAGY IMRE 
Budapest, Váczi-kőrut 

. . yegebn 

lakberendezési vállalata. 
t 9. sz. (Szerecsen-u. sarok) 

sarok) 

IHDISCH-GRAITZ 
HERCZEG 

tokaj-hegyaljai borplnozészetn Sárospatahoi 
::: Eredeti töltésű palaozbozott 

TOKAJI BOROK 
a herczegi jószágkormányzóság saját kezelésében. 

Kivonat a nagy árjegyzékből: 
Arak 0'5 literes paUczkbu: ~ K 

K 3 . -
K 3.SO 
K 6 . -
K 8 . -

_ K 10.-

1904. Tokaji szamorodii . 
1901. « kiváló finom , 
190& « kövér édeses 
1889. Ó-Tokaji kitűnő évjárat _ , 
1883. « • • 
1880. « kiváló különlegesség 

Tokaji aszú- él természetes gyógyborok: 
1904. Tokaji aszú 4-puttonyos K 6.— 
1901. « « 6- < K 8 . -
1889. « « 5- « eyógyaszu „ K 10.— 
1874. « « 4- « Cíbmetaszu K 16.— 

Szétküldés a sárospataki várpinczékből, bármely posta- vagy 
vasnti állomásra bérmentve. A megrendelt borok vételára, ha 
előre be nem küldetett, utánvéieleztetik. Egy 5 klg-os posla-

- kosár S félliteres palaczkot tartalmaz. 
Megrendelések czimzendök: Herczeg- Windisoh-Oraeti 
Lajos központi irodája Budapest, IX., Lóayay-utoza i*. 

TELEPON-INTZKUBBAIT 1O8-6S. 

A Jelenkor legújabb találmánya a növé¬ 
nyekből készfiit KRISTÁLY-
BASSi trcz él kéz 
ap.Ie.zer 

Űyeg íoloi S I . ICt-
dtetégely 6 K. Szappan 

l K. Ponder l K. Kapható mlndeafitt. 
Főraktár : Bpest.VÜ., Baross-n. 91. 

Szénásy, Hoffmann és Tsa 
ii selyemáruháza, IV.. BÉCSI-UTCZA 4. SZ. :: 
jelenti, hogy a farsangi újdonságok megérkeztek. 

Duplaszéles cachimire de sóié 
chinée voile 
Voile de sóié chine 

bordűrrel stb. stb. 
A farsangi vásár keretében :: 

e.lpk..nikákbél, hímzett Japan.8,lvem.ruliakbél, hímzett franczia batist-rnhákböl, arany, 
ezüst és fekete flitter-rnkákból 

Duplaszéles creppe m e t e o r 
« « creppe c h a r m e u s e 
• « r e c z é s c a c h i m i r 

bri l lanté 

NAGY OGCASIÓT.."S* 
rendezünk, mely alkalommal az itt felsorolt, úgyszintén fehér és fekete csipkekelmék 

mélyen leszállított árban kerülnek eladásra. — Továbbá: 

Ö.OO 

sonple minden szinben , . . . . . . . . — — — ,&S ki*. 
Taffote brillanté minden, színben .: ..... . . . . . . . . 1.1O 
Feliér bö,ll messaline ___ — I.. . . . . . . . . . . . . . . . ___ 
Diiplnszéles pettyes g-íize-ruhái-a. ___ . . . ___ — — 
<3O széles juponnaiss minden színben . . . . . . ___ . . . 
ISO széles cninai selyem-creppe, b&li ritliáru ___ 

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

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

Szénásy, Hoffmann és Tsa 
CSAKIS i IV.. Bécsi-utcza 4. szám. 

>lintdlí vidékre ingyen és bérmentve. • • = 

8.SZ. 19 0 9 . (56. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, FEBRUÁR 21, 
Szerkesztőségi iroda: IV. Eeáltanoda^-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-ntcza 4. El 

f Egész évre 
ő fizetési feltételek : l Félévre 

16 korona. A iV/UgkroiiMrdt-val 
8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 

Külföldi előfizetésekhez a posUilag meg¬ 
batározott viteldíj is csatolandó. 

Szerkesztőségi iroda: IV. Eeáltanoda^-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-ntcza 4. El 

l Negyedévre _ 4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a posUilag meg¬ 
batározott viteldíj is csatolandó. 

NEMZETKÖZI GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS 
A MŰCSARNOKBAN. 

K Ü L F Ö L D Ö N a grafikai művészet a maga 
sokféle válfajaival oly magas színvona¬ 
lon áll s annyira elterjedt, hogy a mű-

kereskedésben mint teljesen önálló tényező, 
nagyszámú művésznek nyújt megélhetést Ná¬ 
lunk ellenben, bár a múlt században is vol¬ 
tak hivatott és előkelő művelői, csak az utolsó 
évtizedekben kezdtek vele tüzetesebben foglal¬ 
kozni művészeink. 

A Műcsarnokban most megnyílt nemzetközi 
kiállítás úgy az anyag gazdagságát, mint vál¬ 
tozatosságát tekintve, méltán versenyez bár¬ 
mely a nyugat művészi góczpontjaiban ren¬ 
dezett e nemű nagy kiállítással. Európa összes 
nemzetei művészileg becses alkotásokkal szere¬ 

pelnek s rajtuk kívül Japán az ő saj átlagosan 
csodálatos művészetével nyújt kiváló élvezetet 
a tárlat látogatóinak. 

A magyar anyag két részből áll: az egyik 
reprospektív rész a szépművészeti múzeum gaz¬ 
dag anyagából, Térey Gábor osztályigazgató 
rendezésében s a másik a kiállító művészek 
által beküldött anyagból, beleértve a magyar 
grafikusok, víz- és pasztellfestők egyesülete 
által összegyűjtött műveket is. 

A reprospektiv részben a múlt század majd¬ 
nem összes jelentékeny művészei, Barabás, 
Brocky, idősb Markó Károly, Kiette Gusztáv 
(Kelety Gusztáv apja), Ligeti, Zichy Mihály 
rajzokkal, vízfestményekkel méltóan vannak 
képviselve. 

A múlt század második felének kitűnő mű¬ 
vészei: Lotz, Than, Székely Bertalan, Ben¬ 

czúr, Liezenmayeri Munkácsy, Mészöly, Deák1 

Ébner, Keleti, Mednyánszky, László Fülöp gaz¬ 
dag anyaggal mutatják be e körbe vágó mű¬ 
veik legjavát. Alig van számottevő művésze a 
múlt század utolsó tizedeinek, ki néhány mü¬ 
vei ne tűnnék fel a tárlat e gazdag részében. 

A magyar grafikusok egyesületének elnöke, 
Eauscher tanár, néhány darabból álló gyűjte¬ 
ményével, egy általa feltalált aquatinta eljá¬ 
rást mutat be. Festői hatás, erő, finomság s 
a rajz művészetének teljes bírása jellemzik e 
kitűnő mester műveit. Erőteljes rézkarczaival 
tűnik fel Székely Árpád, könnyed előadási mo¬ 
dorával Levy Róbert, biztos technikájával Ba-
ranszky E. László, s szorgalmas munkáival 
Olgyay Viktor, az egyesület titkárja. Fa- és 
linóleum-metszetben figyelemre méltó müve¬ 
ket mutatnak be Erdőssy Béla, Conrad Gyula, 

Markó András : Olasz idill Klette Gusztáv: Tájkép. 

A MŰCSAKNOK GRAFIKAI KIALLlTÁSÁBÓL. 

F«nklin.Tiwnl.t nyomdája. Bud.pert 




