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BERKETZ ISTVÁN UTÓDA 
* * * kelmefestő és vegy tiszti tó gyára * * * 

"[Budapest, IX. kér., Kinizsy-utcza 14. szám. Czégtulajdonos: Kovács Endre. 

Kitüntetve: Pari*, Béén, : = r Gyüjtőtelepek: 
— Budapest, Szeged. — Andi ássy-út 50. 

Alapittatott 1864. í***:™™* 16-
£lefon 63-36. SffiSKftS 

Vidéki megbízások ponto- U116i-út 3O. szám. 
san teljesittetnelf. Váczi-ntoza 51. szám. 

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

ANGOL 
BORBUTOR 
készítése, festése és re¬ 
noválása saját mühe¬ 

lyemben. 

Ebédlő. 
székek, 

iroda-fote¬ 
lok valódi 

bőrrel. 

Ülőbútor áll¬ 
ványok kár¬ 

pitozása. 

Szókátala-
kitások. 

S E R A l L-A R C Z K E N Ő C S, 

az arozot tisztítja, lahértti és baraonypnhává teszi. £37 
tégelj ára l kor. 4O fill., k i . tégely ára 7O fill. 
Serail-siappan, Epe-mappán kitűnő toilett szappa¬ 
nok a kenőcs használatához. Serall - oréme nappali 
használatra, Serail-pouder kiváló finom arozpor há¬ 
rom színben, fehér rózsaszín és créme. Egy doboz ára l kor. 
Készíti R O Z S N T A T M AT TÁ S gyógyszertára, 

Aradon, S«abadsag-tér. 12294 

Vagyongyűjtésre, 
tőkebefektetésre, 
ajándékozásra 

l legalkalmasabb minden bankszakember véle¬ 
ménye szerint a 

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

egy millió korona, 
a melléknyereményei pedig : 

|500,000,300,000,200.000, 100,000 K stb. 
n e r t minden sorsjegy okvetlen nyer, sőt minden sorsjegy 

többször is nyerhet; akár évenkint mind a hat húzáson is, 
n e r t a legkisebb nyeremény, melyet minden sorsjegynek 

nyernie kell, 140 korona, azonkívül egy kb. 30 koron* 
értékű nyereményjegy. 

l E g y d a r á i s o r s j e g y Ara . 127 .— K 
l E l ő l e g ü l k ü l d e n d ő _ _ _ „ 1Q.— K 

A fönmaradó tartozás : Ü 7 . t . 
l a vevő tetszése szerint (de legalább évenkint 10 kor. által) tör- l 

leszthetö. A hátralékos tartozás ntán. melyet a törlesztések 
csökkentenék, 6V« °,b kamat fizetendő. Az előleg beküldése 
után a megrendelő azonnal megkapja a sorsjegy számával el¬ 

látott letétivet, melyet birva 

[ már részt vészes i sorsjegyre eső nyeremény kizárólag őt illeti j 
meg.— Minden húzás után azonnal kiildnnk sorsolási értesitőt. 

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

Páratlan és csodás hatású arczszépitő és 
finomító a Földes-féle 

Margit-créme 
főúri körökben használt készítmény. Zsirtalan, 
ártalmatlan, rögtön szépít. Az egész világon kap¬ 
ható l és 2 koronás tégelyekben. Margit-szappan 
70 f., Margit-pouder l K 20 f. három színben kap¬ 
ható. Tessék a záróvédjegyre ügyelni és csakis 
eredeti készítményt elfogadni, melynek ártalmat-
lanságáért és kitűnő hatásáért felelősséget vállal 
: : : : : a készítő : : : : : 
F Ö L D E S K E L E M EK gyógyszerész A r a d o n . 

RALI ÚJDONSÁGOK 
U FÉRFI-DIVATCZ1KKEKBEN 

továbbá legújabb szebbnél-szebb „CHIC" és más 

nya kkendökben 

a legegyszerűbb kiviteltől a leefi, 
mabbig. Képes árjegyzék ingyen. Album 50 fill. bélyegekben 

N A G Y I M R E lakberendezési vállalata 
Budapest, Váczi-körut 9. sz. (Szerecsen-u. sarok í 

ZüüJ Technikum Mittweida 
Ig»zg»tó: A. Holzt, tanár. 11073 (Szisz királyság.) 

Magasabb technikai tanintézet elaktro- és gépész 
mérnökök, technikusok és művezetők kiképzésére. Gazdagon ( 

— szerelt elektrotechn. és gépépítő laboratóriumok. Gyári tanuló 
mühelyek. 3610 hallgató a 36. iskolai évben. 
Programul stb. díjtalanul a titkárság által. 

•i i i i i iui i i mm iiiiinniiniii mm iiiiiiiiiiiniii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii iiinniiiiiiniiiiiiiininiiiiiiin , ,,„,„ 

V e g y i tisztítás, ruha- S=E 
^ = = ~ festés, g őz mosás 
ozimü ismertető füzetet bárkinek bérmentve 

küld Haltenberger Béla, Kassa. .*..*. A. A. > A 
ii iiiiHiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiinniNiiiiiiiiii iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii iniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii mi, 

SEBK GYULA 
Bpet, VI., Teréz-körút 48. (Telefon 106 

"*" £!,•"-'• 
70.) Árjegyzék ingyen 

Szücsmester 
SCHWARTZ MÁRTON 

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

Dús választék 
szőrme árukban. 
Mérték utáni rendelések. 

Rendeléseknél 
szíveskedjék 
lapunkra hivat-

+Soványság. + 
Szép telt alakot, gyönyörű keb¬ 
let 6—8 hét alatt érhetni el a 
törv. védett Büster ia nevű 
arany éremmel (Paris 1900 
Hamburg 1901, Berlin 1903) ki¬ 
tüntetett orientalis eröporunk 
használata által. 30 fontnyi hi-
zás biztosítva. Ártalmatlan. Fel¬ 
tétlen reális, nem szédelgés. 
Sok elismerőlevél. Doboz hasz¬ 

nálati utasítással 2 márka. 
Postautalványon v. utánvéttel, 
(portó külön) Hygienisches 
I n s t í t n t D. FxfLttz Steiner 
& Co Berlin 57. Königgrálzer-
strasse66. Budapesten kapható: 
Török Józsefnél, Király-u. 12. 

= Ibolya illat: 
(Grasseból,Délfrancziaország) leg¬ 
jobb a világon. Ki egyszer vesii, 
mindig veszi. Üvegje ókor. posta¬ 
költség 90 lillér utánvétlel. 3 üveg 
18 korona bérmentve, Maatz, Wien 

IX., Alserstrasse 6/V. 

Szénásy, Hoffmann és Tsa 
•T? n l * jm M * * ,..&_.£.— • •* w*r *\r* m m • <^*% •*• m * «*» - • 

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

farsangi újdonságok ^^e^. 
Duplaszéles cachimire de sóié 

« « chinée voile 
« « Voile de sóié chine 

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

ezüst és fekete flitter-ruhákból 

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

mélyen leszállított árban kerülnek eladásra: — Továbbá: 

jelenti, hogy a 

Duplaszéles creppe meteor 
« « creppe charmeuse 
« « reczés cachimir 

brillanté 

Louisienne souple minden színben _ 
Xaffote brillanté minden színben 
Fehér báli messaline _ . . . . . . _._ — OS 
Duplaszéles pettyes graze-ruhara ] -JöS 
OO széles jupoiinais minden színben —*O6 • 
ISO széles cninai selyem-creppe, bftll ruhára ..." ö!»o • 
Fej- és váll-echarpeok 2—2 V. 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 

selyemároháza 
CSAKIS: IV., Bécsi-utcza 4. szám. 

Minták vidékre iuS3 eii és bér mentve. 

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

HOITSY PÁL. 
FŐMÜNKATÁES 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, MÁRCZIUS 7. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Keáltanoda-utoza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-ntcza 4. El 

f Egész évre _ 
ő fizetési feltételek : J Félévre 

. 16 korona. A c ViídjkroníJtdi-val 
8 korona, negyedévenként 80 fillérrel Külföldi előfizetésekhez a postaikig meg¬ 

batározott viteldíj is csatolandó. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Keáltanoda-utoza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-ntcza 4. El 

l Negyedévre „ . _. 4 korona. több. 
Külföldi előfizetésekhez a postaikig meg¬ 

batározott viteldíj is csatolandó. 

BÁRÓ KORNFELD ZSIGMOND. 
* KÖZGAZDASÁGI tevékenység fejében történő 

r\ kitüntetések a nagy közönség szemében 
J \ a legtöbb esetben nem rokonszenvesek. 
A mi bár nem helyeselhető, de nem egyszer 
érthető. 

Nem így van ez Kornfeld Zsigmondnál, kit 
ü Felsége most bárói rangra emelt. Az ő ki¬ 
tüntetésének őszintén örül min¬ 
denki, a kinek alkalma volt vele 
csak egyszer is érintkezni, sőt az 
is, a ki csak tevékenységét is¬ 
meri. 

Báró Kornfeld Zsigmondnak 
vezérlő szerepet biztosítottak a 
benne lakó nagy szellemi kvali¬ 
tások. Megnyilatkozott ez abban, 
hogy a hány intézménynek mun¬ 
kásságát csak szentelte, idővel 
mindannyinak élére került. De 
megnyilatkozott abban is, hogy 
mindezekre az intézményekre rá 
nyomta a maga szellemének bé¬ 
lyegét. A hogy ő maga gondol¬ 
kodik, abban a szellemben ve¬ 
zeti még a gondjaira bizott pénz¬ 
es iparvállalatokat is, abban a 
szellemben nevelte munkatársait, 
s annak a szellemnek kell még 
az üzletekben is érvényesülnie. 
A mily puritán gondolkodású ő 
maga, ép úgy megkívánja, hogy 
bankja is csak akkor csináljon 
üzletet, ha annak megvan az 
ethikai alapja. A mily erős ha¬ 
zafiság hatja át őt magát, úgy 
megköveteli, hogy iparvállalatai 
is szolgálják egyszersmind a ha¬ 
zafiságot, s csak oly termékeket 
állítsanak elő, melyek becsületére 
válnak a magyar névnek. S a 
mily erős az ő saját igazságér¬ 
zéke, ép úgy megkövetelte, hogy 
ez teljes szigorúsággal és pár¬ 
tatlansággal megnyilatkozzék a 
tőzsde-biróság ítéleteiben. 

Több mint harmincz éve, hogy 
a morva születésű Kornfeld Zsig¬ 
mond bárót az akkor még kisebb 
jelentőségű Magyar Általános Hi¬ 
telbank igazgatónak hívta meg. 

Első kötelességének tekintette a magyar nyel¬ 
vet teljesen elsajátítani. Magyar akart lenni 
nyelvében, működésében, egyéniségében. Mindez 
annyira sikerült neki, hogy csaknem elfelejt¬ 
jük, hogy idegenből jött hozzánk. 

S a mily vasakaratot tanúsított nyelvünk 
elsajátításában, ép oly megalkuvást nem is¬ 
merő erélylyel látott hozzá a gondjaira bizott 
nemzetgazdasági érdekeink fejlesztéséhez. A 

BÁRÓ KORNFELD ZSIGMOND. 

Hitelbankot nagygyá tette. A magyar hitel 
számára hozzáférhetővé tette a nyugot-euró-
pai piaczokat, s legfőkép az ő érdeme, hogy 
befektetési papírjainkat ott könnyen elhelyez¬ 
hetjük. Fiume fejlesztéséhez a legnagyobb 
mértékben hozzájárult, midőn ott több ipari 
vállalatot alapított. A magyar kereskedői tár¬ 
sadalom pedig még ennél is többet köszönhet 
neki. Az a szeretet, melylyel iránta viseltetik, 

őt nem arra vitte, hogy kényez¬ 
tesse a kereskedői világ embe¬ 
reit, hanem arra, hogy szigorral 
és nemes példaadással kiirtsa az 
itt-ott esetleg felburjánzó vissza¬ 
éléseket. Mert jól tudja azt, hogy 
csak ily módon lesz a kereske¬ 
dői világ nálunk is oly tisztelt, 
mint a minő a külföldön, s csak 
így szerezheti meg azt a közbe¬ 
csülést, mely közhasznú működé¬ 
sét megilleti. 

Erős judicium, vasakarat, ter¬ 
veihez való ragaszkodás jellem¬ 
zik nyilvános működését. Alap¬ 
jában pedig a legjobb és a leg¬ 
műveltebb emberek egyike. Nagy 
és fontos közgazdasági tevékeny¬ 
ség mellett volt ideje a tudo¬ 
mány csaknem összes ágaival 
foglalkozni. A magyar irodalom 
minden mozzanata iránt érdek¬ 
lődik. Ismeri a moderneket ép 
úgy, mint a klasszikusokat, a 
költőket mint a prózairókat. Leg¬ 
szívesebben a filozófiával foglal¬ 
kozik, melyben annyira járatos, 
hogy beillenék akár szaktudós¬ 
nak is. 

A szépért és természetért ra¬ 
jong. Az olasz múzeumok közül 
évente néhányat keres fel s órá¬ 
kat tölt egyben-egyben. Legszíve¬ 
sebben tartózkodik azonban rako-
viczi birtokán. Ez az ő otthona. 
Itt ismer minden fát, bokrot. 
Kastélya kertjében sétálgatva új¬ 
jal mutogatja, hogy mint kertész, 
mit hozott létre. Erre az egy 
dolgára büszke. 

A ki úgy szereti a természetet, 
az jó, nemes ember. 0 az, min¬ 
den cselekedetében. Csak így le-Erdélyi fényképe. 

Franklin-TársnlBt nyomdája. Budapest IV., Egyetem-ntc«» 4. szám. 
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hetséges, hogy általános nagy tiszteletnek és 
nagyrabecsülésnek örvend. 

Ügyes kereskedőket és iparosokat nevelni, 
olyanokat, kik az ő szellemében működnek, 
ezt tekinti csaknem élete legfontosabb hiva¬ 
tásának. S ez is sikerrel járt, mert a közgaz¬ 
dasági téren a legelső sorban működők közül 
nagyon soknak volt tanítómestere. 

Báró Kornfeld Zsigmond jelenleg 57 éves s 
már több izben részesült legmagasabb kitün¬ 
tetésben. Tulajdonosa a III. és II. osztályú 
vaskorona-rendnek, s kinevezett örökös tagja 
a főrendiháznak. Sajnos, egészségi állapota 
nem a legjobb, s így örömünk nem teljes, 
mert bizonyosak vagyunk, hogy az új kitün¬ 
tetésből is a kötelességeket kívánja vállalni 
és nem a jogokkal kivan élni. 

Az ő pályája nagy tanúsága annak az erő¬ 
nek, mely ebben a nemzetben lakik, s a mely 
magyarrá tudja tenni, magába tudja olvasztani 
lélekben és szellemben még azt is, a ki meg¬ 
lett korában került hozzánk idegenből. De 
tanúsága annak is, hogy e nemzet meg tudja 
jutalmazni azok igyekezetét, a kik az ő szol¬ 
gálatára szentelik legjobb képességeiket. Meg 
tudja jutalmazni vagyonban, elismerésben és 
külső kitüntetésben is. 

ERDÉLYI ÉNEKEK. 
Gyergyón innen . . . 

Gyergyón innen, vagy még azon is túl, 
Hat fehér ló hányivetin indul, 
Csengő szerszám, arany-patkó, 
Tiszta fehér az a hat ló, 
Tiszta üveg mögöttük a hintő. 

Mórt is jöttél aranyos hintóba, 
Mért nem jöttél csak úgy gyalogsorba, 
Ázva, fázva, rongyolódva, 
Tán úgy itt maradtál volna. 
Tán a szivemre borultál volna. 

Ellepik a hadak. 

Ellepik a hadak 
Jó Kolozsvár várost. -
Te is arra jársz most, 
Édes csókra vársz most. 

Áldjon meg az Isten 
Akármerre jársz is, 
Áldjon meg az Isten 
Akárkire vársz is. 

Szeben alól jönnek . . . 

Szeben alól jönnek Ha nem volna köztük, 
A csapatok vissza, Holnap virradóra 
Nézzen csak ki édes anyám, Öltöztessen édes anyám 
Köztük van-e Pista ? Fehér viganóba. 

Hogyha köztük volna, Fonja be a hajam 
Meggyógyulnék menten. Bársony pántlikával, 
Ucczu bizony, táuczot járnék Rakja körül az ágyamat 
Édes anyám, lelkem. Teljes violával . . . 

A FEKETE VÁROS. 
REGÉNY. (Foly tatán.) 

Irta MIKSZÁTH KÁLMÁN. 

ÉNEK. 
Alom, te gonosz, szamosparti álom. 
Hagyj engem s nagy ködbe bele válnom, 
Ne hívj, ne kisérts, Valpurgis éjnek árnya. 
Fáradt a lelkem szárnya. 

Átokban fogant az a szerelem. 
Örök éjszaka borong szivemen, 
A várt, szép királyfi Gönczölszekerén, 
Nem én vagyok, nem én. 

A csillagoknak irása betel, 
Lelkem sebével én elmegyek, el ; 
Száll a Gringoire-sorsból az utolsó : 
Szép, hófehér koporsó . . . 

Kiss Menyhért. 

Mire megint nagy köhögés fogta el az asztmás 
urat, melyből alig birt kibonyolódni. Mostel 
apó egy ravasz hunyorítással odaintette a kály¬ 
hánál sütkérező villicust, megsúgván neki : 

- Hozd ide csak a város tyúkját, Kristóf 
öcsém. 

Egy fél perez se múlt el, már ott volt az asz¬ 
talon a város tyúkja, minden szárnyas és szár-
nyatlan állatok közül a fegfélelmesebb raga¬ 
dozó Lőcsén, melytől a legbátr'abb, legházsár-
tosabb ember is ijedten neműit meg. Egyéb¬ 
iránt nem volt az állat, hanem egy fekete 
ládikó, három lakattal 'bezárva oldalt és egy 
szűk nyilassal ellátva a tetején. Legigazabban 
buksza volt, a mibe a bírságpénzeket eregette 
be a tanács s azért nevezte el a város tyúkjá¬ 
nak, mert derekasan tojt a városnak. 

Gosznovitzer megszeppent s mint a hogy a 
kutya elereszti a csontot, ha a szájkosarat 
hozzák, egyszerre elhagyta a themáját s nagy 
zavarodottan meresztvén a szemeit a rémüle-
tes tárgyra, rekedten dadogta: 

- Hát mi ez ? Nekem szól ez ? 
Mostel csak a fejével bólintott, de nem fe¬ 

lelt. 
- És miért? 
- Hát azért, kedves Gosznovitzer uram, -

monda az elnöklő aggastyán szelíden, — mert 
illetlen magaviseletet tanúsított, lebecsmérelte 
a tanácsot és mert a borsóföldek dolgában meg¬ 
indítandó por kilátásával szemben argumen¬ 
tumot segített kovácsolni az ellenfélnek a vér-
köpős biró gunyoros példájával. Fizet ezekért 
a város tyúkjának két sárga csikót. 

- Sok, - hörögte Gosznovitzer elvörö¬ 
södve, mert felette fösvény volt, a ki akár 
Krakkóig elhajtott volna egy kecskét egy pe¬ 
tákért. - - Nincs nekem nagy vagyonom. 

- Nem a vagyon, hanem a száj mekkora-
ságához méretik a nyelvbirság Lőcsén, tudja 
azt kegyelmed. 

Minthogy a tanács szive se volt kőből, az 
alkudozás nem volt kizárva a bírságok meg¬ 
szabásakor s igen gyakran megtörtént, hogy 
arany, ezüst és egyéb erezek gyorsan változtak 
át cseppfolyós dolgokká, így most is közbe 
vetette magát Kripélyi, kérlelő hangon: 

Talán elég volna, ha egy pár kupa bort 
fizetne ? 

Egy kis áldomás mindenkor szokásban volt 
a lőcsei városházán, Ítéletek kimondásánál, ín 
vino veritas. Themisnek csak a szeme van be¬ 
kötve, a száját, gégéjét szabadon hagyta az 
ősfantázia és végre is nem volna igazságos, ha 
egy tyúk habzsolna fel mindent. 

Mostel hátra mutatott kezével a holttestre. 
- Ilyenkor? Nem férne össze a tanács mél¬ 

tóságával és a köteles kegyelettel. 
- Nem látom be, ~ sietett Bibera a Kri¬ 

pélyi támogatására. - - Bánatában iszik a ma¬ 
gyar s mi is csak magyarok volnánk, vagy mi... 

(Ámbátor bizony egyikük se tudott magya¬ 
rul, még a magyar nevű Pálfalvi sem, csak az 
egy Hűlik János törte a nyelvet egy kicsit.) 

- Hiszen persze magyarok vagyunk, — fe¬ 
lelte Mostel. - - A z onnan is kilátszik, hogy 
meg akarjuk egymást enni. Hát ezért a magyar 
virtusáért is megérdemli Gosznovitzer uram, 
hogy fizesse meg a két aranyat. Dixi. 

Nem volt semmi mentség, a két aranyat le 
kellett szúrni, nagy kínok és mogyorónyi verej-
tékcsöppek közt kotorászott elő a wammszt 
zsebéből egy aranyra való apró ezüstpénzt, 

azzal a kijelentéssel, hogy a többit «hozom» 
(Ez meg egy másik magyar vonás volt benne) 
s azzal nagy dohogással visszaült a helyére. 

- Most pedig, szent lévén a béke, — monda 
elégedetten az öreg úr, egyet szippantva burnót-
szelenczéjéből, -• végezzünk egyelőre a borsó¬ 
földekkel. Holnap mindjárt meg kell tartani a 
hivatalos helyszíni szemlét, aztán hadd csinálja 
meg a szükséges további lépéseket a tanács 
nevében maga Nustkorb uram. Nem tudom 
milyen formában és hová kell a pörre] for¬ 
dulni, a tárnokmesterhez-e, vagy a királyi sze-
mélynökhöz? Ha olyan nagyon köpi a markát 
ő kegyelme, hát lássuk. 

Nustkorb meghajtotta magát, hogy engedel¬ 
meskedik a parancsnak. 

- Ezek után térjünk át a legsürgősebbre 
a miért voltaképen összejöttünk, vagyis hogv 
megbeszéljük a végtisztesség módját, melylyel 
szeretett biránknak tartozunk. Én azt indít¬ 
ványozom, tisztelt tanács, hogy a megboldo¬ 
gult a város halottjának tekintessék s annak a 
költségén temettessék el, még pedig a város¬ 
házából. (Általános helyeslés.) A város összes 
középületeire a fekete lobogó tűzessék ki. 
A holttest három napig legyen kitéve rava¬ 
talon a városház nagytermében s négy kivont 
kardú s négy fáklyát tartó hajdú álljon mel¬ 
lette őrséget éjjel-nappal. E három nap alatt 
a város összes harangjai háromóránként huzas-
sanak meg. Indítványozom továbbá, hogy bolt¬ 
teste a kathedrale templom fala alá temette*-
sék, hol Lőcse nagyjai pihenik örök álmukat. 

- Elfogadtatik. 
- A kathedrale falába illesztendő sírköve 

pedig nemes alakjának domború másával örök 
emlékezetre ugyancsak a város költségén a 
híres Késmárki Tomis József kőfaragó által 
készíttessék el fehér vagy szürke márványból. 
Kerül, a mibe kerül. Ugyancsak elrendelendő, 
miszerint a temetési szertartás idején a boltok 
becsukassanak, hogy minden élet megdermed¬ 
jen, valamint becsukassanak a város kapui is, 
hogy a keresztül utazók szekerei ne mászkál¬ 
janak és ne zörögjenek. Ezeket tartanám szük¬ 
ségeseknek. 

- Én azt hiszem, — indítványozta Goszno¬ 
vitzer, de milyen szerényen, mintha nem is a 
régi volna, — hogy az arczképét is meg kel¬ 
lene festetni a tanácsterem számára. 

- Hogyne, hogyne. Magától értetődik! -
hangoztatták mindenfelől. 

- Tehát kimondom ezeket határozatilag, -
jelenté ki Mostel, fölemelkedve helyéről. — s 
minthogy ezzel a mostani összejövetel tárgya 
ki is merült . . . 

De Bibera uram hirtelen visszarántotta a 
krispinjét és így szólt: 

- Ohó, még nem merült ki. Maradjon még, 
kedves bátyám uram. Még hátra van a legége¬ 
tőbb rész, a lakosság lázadozó vérének a le¬ 
csillapítása. A halottért már igen keveset tehe¬ 
tünk, az már nyugodt a mi intézkedéseink nél¬ 
kül is, de az élők nyugalma főbenjáró dolog. 
Itt van a város becsülete, sérelme, ezt nem 
lehet egy óráig sem úgy hagyni. 

- Arra még ráérünk, - felelte elutasító 
kézmozdulattal Mostel, — arra még aludni kell 
egyet. A harag rósz tanácsadó, s a friss harag 
a legroszabb. 

Bibera most már felkelt a székről s a mit 
közbeszólásnak szánt, egész beszéddé kerekí¬ 
tette ki és pedig olyan páthosszal szólt, hogy 
a szivek sebesebben kezdtek dobogni. 

- Egyetlen óráig se érünk rá. A megtorlás¬ 
ról kell határozni. Minden csak ezután követ¬ 
kezhet. Ha az embert pofonütik, nem az az 
első dolga, hogy a megütött helyet borogassa, 
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hanem hogy a pofon! visszaadja. Lőcse vala¬ 
mennyi polgárának az arcza szégyenpirban ég. 
Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. (Éljen-
zés a karzatról.) Sőt a mi a halottat illeti, an¬ 
nak a ravatalán sem a legnagyobb pompa a 
virágok, melyekkel telehintjük, se a fáklyák 
füstje, se a hajdúk meztelen kardjának villo¬ 
gása, se a harangok zúgása a tornyokban, ha¬ 
nem hogy még jelen lehet legalább testileg 
azon a gyűlésen, a hol halálának megboszúlá-
sára hoznak végzést. 

Mostel a vállait vonogatva felelte: 
- Nem olyan kis dolog ez, mint gondolnók. 

Én elképzelni sem tudom, mit tehetnénk hir¬ 
telen. Nem a késésben van a veszély, hanem a 
sietésben. Szerintem várni kell. Kommt Zeit, 
kommt Rath. De ha kegyelmetek tudnak va¬ 
lami csodamódot és ha gondolják, hogy pol¬ 
gártársainkat megnyugtatja, nem bánom, sza¬ 
vazásra bocsátom, hogy most bocsátkozzunk-e 
a kérdésbe, vagy később? 

- Most! Most! Most! — hangzott az asz¬ 
tal körül, csak Makulics és Hűlik szavaz¬ 
tak (ikésőbbi)-el, az előbbi azért, mert elve 
volt mindent ellenezni, a mit a lutheránu¬ 
sok akarnak, az utóbbi pedig abból az okból 
volt nyugtalan, mert fiatal, csinos felesége ott 
ült a karzaton, feltűnő, szinte önfeledt sutto¬ 
gásba merülve a nyalka Blom Miklóssal, a ki 
nagy gézengúz hírében állt s már két városból 
(Béláról és Késmárkról) tiltották ki családi bol¬ 
dogságok megrontása miatt. Hűlik uramat kü¬ 
lönben is a zöldszemű szörnyeteg kínozta, kép¬ 
zelhetni, milyen pokoli szenvedéseket állott ki 
a tanácskozó asztalhoz lánczolva, annál is 
inkább, mert a dévajabb tanácsnokok figyel¬ 
meztették is czélozgató tréfákkal: «Szikrák 
hullanak a házfedelóre, Hűlik öcsém», vagy: 
••macska van a kéményben a háj melletti). 

- Jól van, — adta meg magát Mostel, -
a többség most akar foglalkozni a visszatorlás 
módozataival. Kénytelen vagyok engedni. Ha¬ 
nem ilyen főbenjáró dologhoz nem kívánato¬ 
sak a tanuk, azért tehát felhívom a karzatot, 
hogy távozzék, kegyelmeteket pedig figyelmez¬ 
tetem esküjükre, hogy abból, a mit itt beszélni 
fogunk, mélységes titok mindaz, a mit nyilvá¬ 
nosságra hozni nem Ítélünk szükségesnek s a 
ki ezt a titkot megszegi, árulást követ el, mely¬ 
nek büntetése fejvesztés vagy örökös szám¬ 
űzetés. 

A karzat erre czihelődni kezdett, a mi nem 
történt meg mindenféle taszigálások, tyúkszem 
megtaposások, sikítások és mérges szóváltások 
nélkül. Mikor végre teljesen kiürült, a villieus 
szorgosan megvizsgálta a karzatot, nem bújt-e 
el valaki a padok alá s miután meggyőződött, 
bogy ilyen merénylet nem történt, maga is el¬ 
távozott a teremből, megfenyegetvén kívül az 
ajtónál álló két hajdút: 

- Ha pedig valatnelyiteknek kedve kereked¬ 
nék a kulcslyuknál hallgatózni, annak mind a 
két füle le fog vágatni a hóhér által holnap 
délután a piaczon. 

Ezzel mindeneket eligazítván, nyugodt lélek¬ 
kel leballagott a városháza alatt levő pinczébe 
(akkoriban minden városháza alatt pincze volt, 
mert az nagy kényelem a szomjazó szenátusok¬ 
nak). A pincze ezúttal tele volt vendéggel, a 
legelőkelőbb Ringburgerok se resteltek ma ott 
gubbaszkodni a söröspoharak mellett, feszült 
érdeklődéssel várva a tanács határozatait. Nagy 
riadalommal fogadták a villicust, a ki elmesélte 
a történteket. Gosznovítzer vádját, Nustkorb 
védekezését, valamint a temetésre vonatkozó 
határozatokat. 

- Tehát vége a gyűlésnek ? 
- Dehogy. Még csak most kezdődik. A kar-

AZ ELSŐ SKI-VERSEKY A ZUGLIGETBEN. 

zatot kiparancsolták és én is kidobtam maga¬ 
mat. Ez eddig csak rendkívüli értekezlet volt, 
az igazi gyűlés most kezdődik. A szenátorok, 
mikor kiléptem, akkor vették magokra a hiva¬ 
talos köpenyeiket.* 

- És hát mi lesz most? 
- Görgeyre nézve határoznak. 
- De mit csinálhatnak vele? 
- Azt csak az Isten tudhatja, felelte a 

villieus, szemeit az ég felé, vagyis a pincze-
boltozat felé fordítva. 

- Nehéz a nagy urakat leteperni. Nyársat 
faragnak ő kegyelmeik odafönn, de a pecsenye 
még szabadon szaladgál az erdőben. 

Ugyanilyen kérdezősködések és ilyenforma 
tarka-barka megjegyzések folytak odakünn is. 
A piaczon ismét nagy sokaság hullámzott, a 
Mostel uram parancsa, hogy oszoljanak szét, 
csak egy kis időre használt, mint a chinin a 
láz lenyomásánál. De csak nem tudtak az em¬ 
berek otthon ülni ilyen történelmi pillanatban. 
A tiszteletes úr, Rafanidesz Sámuel, kinyittatta 
a nagy székesegyházat, gyertyákat gyujtatott, 
mert már leszállott volt az este, az alsóbb nép¬ 
tömeg hirtelen megtörté a templomot s miután 
elhangzott az «Erős várunk nekünk az Isten», 
dörgedelmes beszédet vágott ki Sodorna és Go-
moráról, a mely városokat az Isten annak ide¬ 
jén olyan erősen meglátogatta. Lőcsének is 
nagy intő jel ez, büntetés ama nagyravágyá¬ 
sáért, mely a gazdagok lelkét egy pár év óta 
mámorba ejtette, hogy kilépve szerénységük¬ 
ből, egyszerű polgári erkölcseikből, a hivalko-
dásnak és rangkórságnak a pokol zsarátnokai¬ 
ból rakott oltárain áldoznak, hajadonaikat árú-
czikknek bocsátják s viszik piaczra, hogy nemesi 
összeköttetéseket szerezzenek s Isten képétől 
elfordulva, üres, léha czifraságok után nyújt¬ 
sák ki bűnös kezeiket. 

A karzatról jövőket valóságosan megrohan¬ 
ták a künn lévők? Mi történt? Miről tanács¬ 
koznak még? Mikor lesz a temetés? Mit végez¬ 
tek Görgeyre nézve? Még semmit? Ejnye,kutya 
mordizom adta, — henczegett Bobest Tamás, 
Thököly Imre egykori kapitánya. — Hogy még 
semmit se végeztek ? Öreg legény vagyok, de 
Isten engem úgy segéljen, magam ülnék lóra 

* Minden szenátornak külön fekete köpenyese volt 
a városházán, melyet hétköznapi ruhája fölé borított, 
hogy a tanács külsejében is ünnepélyes és imponáló 
legyen. 

s elfognám otthon, Görgőn, vason hoznám ide, 
majd megmutatnám én, ha . . . 

- Ha mi? 
- Ha lutheránus nem volna, de lutheránus 

emberre nem teszem a kezemet. 
A városháza kivilágított ablakai nagyban iz¬ 

gatták a kedélyeket. Száz meg száz ember né¬ 
zett fel kíváncsi szemmel. Néha egy-egy árnyék 
libbent el az átellenes falon. No most vala¬ 
melyik szenátor felkelt. Talán már jönnek. 
Vagy hogy talán veszekesznek, mert ha harag¬ 
szik, ugrál az ember, még ha szenátor is. 

Az este nem volt sötét. A hold is világított 
egy kicsit, a hó is. Az úton szinte térdig ért a 
hó, de az árkádok alól el volt söpörve, úgy, 
hogy kényelmesen lehetett sétálni az apró lábas 
házak alatt. Mert az csak mesebeszéd, a mit a 
regényírók firkáinak a lőcsei fényes palotákról. 
Nem volt ott palota a Thököly utáni időkben, 
a Thurzó-ház, a megyeház és a városházán 
kívül. Apró polgári házak emelkedtek, több¬ 
nyire góth stylben, háromablakos fronttal. Négy 
ablakra való széles fundusa senkinek se volt, 
a mi nem is csoda. Bástyákkal körülkerített 
városnak minden talpalatnyi földje roppant 
érték, és nem szabad elpazarolni úri pasz-
sziókra. 

Az erődített városnak nem az a politikája, 
hogy fényes kastélyai és kertjei legyenek, ha¬ 
nem hogy sok ember elférjen és szaporodjék 
benne, a ki a falakat megvédelmezi. Történe¬ 
tünk idejében még ezek a házak is többnyire 
fából voltak, csak az előrészük épült kőből. 
Egészen kőből nem volt több harmincz ház¬ 
nál. Kinek is lettek volna ezek a nagy házak? 
Úr egy se lakott ott, meg se engedték. Az egy 
Máriássy-családdal tettek kivételt, HittO-ban, 
mert Máriássynak le volt a város kötelezve. 
A lőcsei házakban alul bolt volt vagy műhely 
és mély, széles kapuboltozat, melyben árúikat 
rakták ki vásárkor az idegen kereskedők. Fent 
az emeleten mindössze három helyiség volt: 
a «Stube», az utczai vizitszoba, a «Zimmt'r», 
az udvari lakószoba és hátul a «Kammer», háló¬ 
szoba. Négyszobás famíliák nem laktak a vá¬ 
rosban. Mikor 1622-ben Bethlen Gábor a Ma-
gyar-Bród melletti táborból hazatérőben. Lőcsén 
akart pihenni, három szomszédos házat kellett 
kilakosítani és ajtókat törni a falakba, hogy 
szállást adhassanak neki. ugyanebben az év¬ 
ben a H. Ferdinánd biztosai, Biber János vá-
radi püspök és Révay Péter koronaőr erre hoz-



1S8 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 10. 8ZAM. 1909. 56 . ÍVFOLYAM 

ZANZIBÁRI SZÉPSÉG. 

van a Bethlentől átvett szent koronát, a leg¬ 
szebb magánházba, a Weissenbergerébe szál-
lásoltattak; a püspöknek egy rendes szoba 
jutott, de Révay uram a koronával már csak 
egy kis kamrába szorult. 

De ezek a kis házacskák igen kedvesek vol¬ 
tak azért. A három utczai ablak közül volt leg¬ 
alább egyikben muskátli, meg egy-egy szép 
leány vagy menyecskefej, de persze ezt csak 
nappal lehet látni. Most az egész városban 
sötétek az ablakok. Mindenki az utczán van. 

(Folytatása következik.) 

AFRIKAI KÉPEK. 
Nagyon népszerű frázis, hogy a czivilizá-

czió uniformisba bujtatta a világot. Ez a mon¬ 
dás nem népszerűsödhetett volna frázissá, ha 
nem lakoznék benne igazság. Igaz belőle annyi, 
hogy az ember és ember között való különb¬ 
séget a kultúra terjedése fokozatosan meg-
csökkenti és bizonyos megismeréseket általá¬ 
nossá tesz az egész világon. De azért különb¬ 
ség, külső és belső természetű, viszonyokban, 
erkölcsben, Ízlésben, az élet módjában és föl¬ 
fogásában van még ezen a «kicsinynyé» lett 
földön annnyi, hogy az utazók és világjárók 
egész könyvtárakban nem győznek róla be¬ 
számolni. Még mindig érdemes messzire menni, 
hogy az embernek legyen érdekes elbeszélni 
valója. 

Lám Roosevelt Tivadar is, hogy a hivatala 
letelése szabad emberré tes/i, utazni mcgv. 
Megy oda, a hol legdúsabban ontja licvi't ;i 
nap, a fekete emberek világába, Afrikáiul. Mint 
elnök jó barátjuk volt a négereknek, joggsil 
lehet rá reménysége, hogy a meleg világiul M 
meleg érzéssel is fogadják. És bizonyára ab¬ 
ban a kívánságában se fog megcsalódni, hogy 
érdekes, a fehér ember szemének új dolgokat 
lásson. 

Néhány érdekes és jellemző képet ebből n 
világból mi is bemutatunk. Zanzibárból, Mo»t-
baxa városából való az egyik fölvétel, a mely 
alá akár ezt a ezünet is irhatnók: A zsák¬ 
mány. Hatalmas elefántagyarak egész tömegét 
emelik a jó mombasai feketék. Mikor átadták : 
az ő zsebükben - - ha ugyan van zsebük! 
dollár lesz belőle, mire meg mihozzánk kerül: 
billardgolyó, meg különböző drága faragvány. 

Ugyancsak zanzibári kép egy fiatal leány 
fotográfiája is. Híres szépség. Almatag nagy 
szeme csupa sejtelmes ragyogás. De nem ez 
az, a mi heves dobogásba hozza a zanzibári 
leventék szívét, hanem azok a gyönyörű kari¬ 
kák, a miket a homlokára, arczára pingált. 

szurkait és égetett. Európai ember talán nem 
érzi ki ennek az ékességnek a varázsát: de 
egy jó tulajdonságát bizonyára éTkell ismer¬ 
nünk. Olcsóbb, mint a gyémántos ékszer és 
nem is lehet elveszíteni. 

A zanzibári fölvételek sorában van egy 
különös kép. Asszonyok állanak olyan merev 
sorban, a mely a régi egyiptomi rajzok for¬ 
májára emlékeztet. Mindeniknek a hátán egy-
egy fekete rajkó. Kissé komikus hatású kép, 
de egy csöppet se vidám a — szövege. Ezeket 
a szegény fekete nőket a veszedelem tereli így 
össze. Akkor húzódnak így még, a mikor 
fenevadak járnak a tájékon. A férfinép el¬ 
megy, hogy elejtse a bestiát, az asszonyok 
pedig, legféltettebb kincsükkel, a gyermekük¬ 
kel a hátukon csoportban búvnak meg valami 
domb alján, míg a veszedelem elhárul róluk. 

Vidámabb csoport egy sziunoai kép. A ha¬ 
nyag és előkelő tartású uniformisos dalia 
Sulim t király ő felsége. A királyi czímére 
nem olyan büszke, mint a kormányzói rang¬ 
jára, a melyet ura, a német cxászár adott 
neki, de még erre se olyan büszke, mint az 
uniformisára, a mely kormányzói voltának 
hivatalos köntöse. A mögötte álló csapat nem 
a testőrsége, hanem a tíz felesége. Nem vala¬ 
mennyi felesége, mert tizenkettő van neki. 
Hogy a kettőt mi tartotta vissza attól, hogy 
a fotográfozó gép elé álljon: a saját szerény¬ 
ségük-e vagy Salina király gusztusának a hiú¬ 
sága, ez maradjon meg ő felsége államtit¬ 
kának. Egyéb államtitkot úgyis aligha kell 
őriznie. 

Kiragadott képek ezek egy idegen világ éle¬ 
téből. Nem adják meg e világ teljességét, de 
elegendők annak a megmutatására, hogy ez a 
világ nemcsak idegen, de más is, mint a mienk. 

A KÉT ELEFÁNT. 
Elbeszélés. — Irta Ady Endre . 

A Két Elefánt czímű korcsmát egy május 
hónapban, mely Mária havának is hivatik, új 
emberek foglalták el. Valamely faluból kerül¬ 

tek föl, sokan voltak, népes család, látszólag 
jó erkölcsűek, a Bordás-família. Az öreg Bordás 
a család feje, úri és szomorú ember, kifizette 
a korcsma árát. Azután leült a paraszt-ivó 
egyik sarkába s mintha sohase akart volna 
fölállani. Hol jobb, hol bal kezével támasztotta 
meg ősz, hosszú szakállas, nehéz fejét. Nézett 
de talán semmit se látott s a vendégek min¬ 
dennapija annyiba vette már az öreget, mint 
egy tört lábú lóczát. Ott ült reggel már, a mi¬ 
kor a korcsmát kinyitották s ott ült, a mikor 
az utolsó, részeg vendéget rendőrrel emeltették 
ki. Talán a falut siratta, a melyet el kellett 
hagynia, talán az életet, mely nem akart tágí¬ 
tani mellőle. 

Bizonyos, hogy a Két Elefántot becsukhatták 
volna akár két hét múlva az öreg Bordástól. 
Úgy beszélték az utczában, hogy jegyző volt 
egykor, körjegyző az öreg, valahol falun. És 
azért szeret hallgatni, mert annak idején, a 
mikor lármásán védte a maga igazát, nagyon 
igazságtalanul némították el. Szerencse, hogy 
voltak, a kik helyette tudtak, szerettek élén¬ 
ken futkosni és beszólni. A Bordás-famílián 
épenséggel nem látszott és érzett falusias gyá¬ 
vaság. Az asszony, Bordásné, öregen is túltett 
a legelevenebb és legvárosibb fiatalon. A három 
Bordás-fiú, nagy legények már, nem néztek 
más foglalkozás után. Ott maradtak a korcs¬ 
mában, vidámak voltak, szorgosak, mámorosán 
boldogak a korcsmalevegőtől. Volt két leány 
is, szintén nagy leányok, de szépek is és kí¬ 
vánatosak a javából, Nina és Lenke. Az öreg 
Bordásé jóformán nem volt itt senki, semmi, 
se feleség, se gyermek, se korcsma. Azaz az 
övé maradt a család keresztje, a ki a legkisebb 
gyermek volt, Áronnak hívták s néma volt. 

Az öreg Bordás csak Áronnal szeretett be¬ 
szélni. Áron, a süketnéma, Kolozsváron volt 
két évig iskolában. Onnan okos jelek tudomá¬ 
nyával tért vissza, melyeket az apja is meg¬ 
tanult. Gyakran el-elvakkantotta is magát 
Áron, a ki tizennégy éves elmúlt s szép 
homlokával, pompás szemeivel okos fiúnak 
látszott. Ilyenkor az öreg Bordás szomorúan, 
sőt sokszor haragosan intette a fiát jelekkel: 
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, M >dt próbálsz hangokkal beszélni, fiacskám, 
a mi nem érdemes? Nézd, vannak itt a «Két 
Elefánt»-ban elegen, a kik beszélnek)). Áron 
ilyenkor a kezeivel is elnémult, öreg és szo¬ 
morú lett, mint az édes apja. A szomszédos 
ivóból, hova úrfélék jáffafe, olykor becsengett a 
Nina vagy a Lenke pajkos kaczagása. Az 
öreg Bordás hallotta, de csak a szemei lettek 
borúsabbak s mégis Áron is tudta, hogy mi 
fáj az öregnek. 

De mintha megállapodtak volna hangtalanul 
az öreg Bordás és Áron, hogy tűrni fognak, 
nézés és látás nélkül bámulni és hallgatni, 
ők úgyis a család megvetettjei voltak, a kik 
nem tudtak hasznot csinálni, a kiket ki kellett 
tartani. Az öreg Bordás csak a fejét simogatta 
meg Áronnak, jeleket se adott neki s Áron 
mindent értett. Még a könny is egyszerre jött 
mindig a szemükbe, holott milyen fiatalok 
voltak még az Áron szemei s milyen öregek 
az öreg Bordáséi. Áronnak lassan-lassan meg 
kellett értenie az ő önkéntesen néma apjának 
a szivéből a legnagyobb titkot is. Azt, hogy 
az öreg Bordás valami fenyegető, nagy piszok¬ 
tól fél, valami városi piszoktól. A nagyobb fiuk, 
a leányok s az anyjuk sürögtek, lármáztak, 
olykor titkolóztak. Á Két Elefánt nekik, sze¬ 
gényeknek. Áronnak és az apjának, olyan volt, 
mint egy idegen, bolond vásár, a hol csak 
őket fogják megcsalni. Egyszer az öreg Bordás 
gyönge perczében, vén, bús ellágyülásában vâ -
lósággal is beavatta titkos aggodalmába a fiút: 

— Ha megtudok valami becstelenséget, 
mindnyájan meg fogunk halni, te is, Áron. 

A Két Elefánt pedig meghódította lassanként 
majdnem a félvárost, mert vidám hely volt. 
Az öreg Bordásné mindenütt ott volt, minden¬ 
féle vendégnek kedvében járt. Mintha csak 
arra született volna, hogy városi emberek 
háziasszonya, derítője legyen. A fiúk, a Bor¬ 
dás-legények vidám, korhely, jó czimborák 
voltak. Ha kártyázni kellett, kártyáztak is, 
történeteket, kaczagtató anekdotákat tudtak. 
A leányok pláne divatba jöttek az ő friss, 
falusi étvágyukkal és szépségükkel. Nem volt 
olyanféle vendég, ha könnyelmű vagy pláne 
már részeg volt, a ki meg ne lelte volna a 
mulatságát a Két Elefántban. 

A ház alatt, a pinczében, egyre gyűlt, gaz¬ 
dagodott a jókedv raktára. Bordásné előrelátóan 
jóféle italokba fektette a korcsma növekedő 
hasznát. S lenn, a pinczében ültek egymással 
szemben hangtalanul a hordók, akár csak 
Áron és az édes apja. 

Áron azonban egy napon, a mikor nagyon 
a szívébe sírtak az édes apja könnyes szemei, 
nagy dologra szánta magát. Egy álló hétig 
útjában volt mindenkinek, lesett, figyelt, nézett, 
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tanulmányozott. S egy hét múlva Áron öre¬ 
gebb lett, mint az apja, csak épen ősz, hosszú 
szakálla nem volt. S egy hét múlva, a mikor 
tele volt a paraszt-ivó is egészen, Áron be¬ 
szélni kezdett az apjához. Senki se figyelt 
rájuk, mert sok volt a vendég s mert külöm-
ben sem szoktak rájuk figyelni. Az öreg 
Bordás ezúttal mind a két kezével támasztotta 
föl a fejét s még így is lógott egy kicsit az 
ő nehéz, szomorú, falusi feje. Az öreg Bordás 
figyelte a fiát, a ki indulatos jelekkel újságolta, 
magyarázta az ő tapasztalatait: 

- Édes anyám szokta a pénzt elvenni á 
vendégektől s megcsalja a részeg vendégeket. 

Az öreg Bordás összeszorította a két öklét, 
de figyelte tovább, mit Áron jelez: 

- A bátyáim dalolnak, berugatják a ven¬ 
dégeket s azután kártyán elnyerik a pénzüket, 
ha még van vagy maradt 

Az öreg Bordás dühében szinte fölordított, 
de lefogta magát s Áron folytatta: 

— Nina fölment az emeleti szobába egy 
úrral pezsgőt inni. Lenke tegnapelőtt este el¬ 
ment kocsizni egy másik úrral s csak hajnal¬ 
ban jött haza. 

Ekkor nagy dolog történt, az öreg Bordás 
fölemelkedett s kiáltott. Éjfél-után volt s akkor 
már csak két kocsis iszogatott a paraszt-ivóban. 

ELEFÁNT-AGYARAK SZÁLLÍTÁSA MOMBASÁBAN. 

AFRIKAI KÉPEK. 

HOGY VÉDIK A SZERECSEN ANYÁK GYERMEKEIKET A VADÁLLATOKTÓL 

AFRIKAI KÉPEK-

A másik ivó szobában úri társaság mulatozott 
bátrad, a leányok együtt daloltak á mulatók¬ 
kal. Az öreg Bofdns újra kiáltott s ekkor ,már 
mindenki odajött köréjük : 

— A vendégek nzonual fizessenek és távo'/-
zanak. 

Olyan hangon kiáltotta szavait az öYeg 
Bordás, hogy mindenki távozott. Mikor n 
család egyiilt s egyedül maradt, az öreg Bor¬ 
dás még nagyobbat kiáltott: 

- Piszkosok, nyomorultak, takarodjatok a 
közelemből, ki innen. 

Az asszony, a legények, a két leány meg¬ 
próbálták n dolgot tréfának venni. Az öreg 
Bordás, a néma Bordás, most már olyat ki¬ 
áltott, mint egy ordító, lecsapó villám. 

- Ki innen, az én házamból, piszkosak, 
aljasak, gyalázatosak. 

Bordásné adtn a példát, kendőt borított a 
nyakába s kaczagva kiment. A legények s a 
két leány zavarodottan, de csinált nevetéssel 
utána. A mikor elmentek) Bordás jelt adott 
Áronnak: 

- Hozz föl egy kancsót a legöregebb bor¬ 
ból s minden hordót ki kell engedni. 

Áron megértette s nagyon fontosán, komo¬ 
lyan, lámpással ment le a pinczébe. Baltát 
talált s leverte minden hordó bordáját e alig 
tudott szabadulni az ital-árból a kancsójával. 

Ott fönn azután bezárkóztak jól Áron és 
az édes apja. Az öreg Bordás nyelte a bort 
s reszkető hangon, félig siránkozva dalolt régi, 
bús nótákat. Áron csak azt látta és sejtette, 
hogy az apja dalol, hadonászott a kezeivel s 
olykor vakkantott, mint a házőrző eb, ha ve¬ 
szedelem jön. 

ABONYI LAJOS IFJÚKORI ARCZKEPE 
JÓKAI MÓRTÓL. 

Jókai ifjúkorának abból a szakából mutatunk 
most be olvasóinknak egy igen becses, érde¬ 
kés emléket, a ínikor még festőnek készült. 
Egy arczkép ez, mely a még alig tíz éves 
Abonyi Lajost (családi nevén zsarolyáni Már¬ 
ton Ferencz) ábrázolja olajfestésben 1843-ból. 

Abonyi Lajos szüleinek egyetlen gyermeke 
volt. Nevelésére különös gondot fordítottak, 
A Pest vármegyei Abonyból, hol szülei laktak, 
nagyon korán beadták a gimnáziumi tanul¬ 
mányokra a híres kecskeméti ref. Kollégiumba, 
úgy hogy még alig tíz éves, mikor már a IH-ik 
latin osztályt járja. Egyelőre csak a négy alsó 
osztályt végzi itt, de még deresedő fejjel is 
boldogan gondol vissza a kecskeméti évekre. 
Itt ismerkedett meg Jókai-\a\, ki Pápáról 
isio-ban Kecskemétre ment jogi tanulmányai¬ 
nak folytatására, majd Jókai révén Petőfivel is. 

Abonyi Lajos, mint kis diák, «a jó Buriánné 
néni') szüretjén látja először a már deli ifjú 
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Jókait. Ettől fogva érte él-hal, még a főiskola 
senioránál is különb embernek tartja. Mindent 
megbámul, a mit Jókai mond; mindent, a mi' 
csinál. 

Folyvást ott kotnyeleskedik a nagyok között. 
Ő is szaval, s műkedvelőst játszik, mint Jókai, 
sőt felcsap direktornak a gyerekek között. 

«— De a mit ón — írja egy kedves vissza¬ 
emlékezésében Aboityi Lajos - • legföképen 
megbámultam : a mi az én figyelmemet legjob¬ 
ban megragadta, azok ama gyönyörű rajzok, 
festmények voltak, melyeket nekem Jókai a 
Nap-utczán, a Gyenes-házban levő szobájá¬ 
ban mutogatott meg. Az ecsetekre, a festékes 
ládákra nyitva maradt a szájam. A rajz¬ 
könyvecskékre pedig, a melyekben kecskeméti 
ismeretes bátyámuramok, Jósika regényeinek: 
Abafinak, utolsó Báthorynak alakjai pompáz¬ 
tak, kimeredt a szemem... És megtelt a szívem 
egy irtóztató nagy, emésztő vágygyal. Vaj ha én 
is tudnék valaha ily szép, ily gyönyörű képe¬ 
ket rajzolni. —» 

A kis Abonyinak a mohó vágytól könnybe 
borult a szeme. Jókai elmosolyogta magát, 
megdicsérte óhajtásáért és megígérte, hogy 
meg fogja tanítani rajzolni. Abonyi járt is 
ezután hozzá szorgalmasan, a világért el nem 
mulasztva egyetlen órát sem s Jókai tanította 
«pingálni», amint ezt emlékeiben maga Jókai 
is feljegyezte. 

•«— Az igaz, - - irja Abont/i, - - hogy nem 
vittem sokkal messzebb a fiileknél és orroknál 
s nem mentem el egészen az olajig. Másnak 
bizonynyal semmit, de nekem nagyon sok gyö¬ 
nyörűséget okoztak ezek a gyermekkori kar-
czolgatások; boldogító kedvteléssel s nagy bol¬ 
dogsággal emlékszem azokra a régi-régi napokra, 
mert maradt azon időből olyan szent emlékem, 
melyet nagy kincsért nem adnék oda. A saját, 
gyermekkori arczképem olaj festésben, amelyet 
nekem Jókai bácsi akkor emlékül festett.» 

íme ez az itt közölt szerény képecskének a tör¬ 
ténete, mely alkotója s az ábrázolt révén méltán 
keltheti fel mindnyájunk érdeklődését. Abonyi 
Lajos özvegye (családi nevén özv. zsarolyáni 
Márton Ferenczné, tasnádi Szűts Klára) ma is 
a legnagyobb kegyelettel, féltő gonddal őrzi 
abonyi kúriájában (Pestvármegye) ezt a becses, 
értékes emlékei Az ő szívessége tette lehetővé, 
hogy lapunk olvasóival megismertethettük. 

Varbói Györe János. 
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HODOSSY IMRE. 
1840—1909. 

Az a politikai nemzedék, a mely Deák Fe-
rencz iskolájában nevelkedett s az ő tradicziói-
nak ápolását tűzte ki élete czéljául, sok tekin¬ 
tetben egységes típust mutat. Komoly, főleg 
jogtudományi irányú tanultság, a melynek 
alapja a régi magyar jog beható ismerete, a 
múlt század közepi liberális nyugateurópai tu¬ 
dományos iskolák tanítása szerint s kissé dog¬ 
matikus színezettel feldolgozva, higgadt tem¬ 
peramentum, mely erős meggyőződéssel páro¬ 
sulva is előkelő tónust tart a politikai vitá¬ 
ban, demokrata elemekkel elegyített liberaliz¬ 
mus, a mely a negyvenes évek szabadelvűsé-
gének egyenes folytatása, az állami élet gaz¬ 
dasági és pénzügyi szempontjai iránti csekély 
érzék, nyugodt, a tárgyilagos érvek világos 
csoportosítására törekvő szónoki stílus, — ezek 
jellemezték, mint fővonások e generáczió ki¬ 
válóbbjait a közéletben, a magánéletben pedig 
a feddhetetlenség, a mely dicsőségének tartja & 
puritán jelzőt. Szép, tiszteletreméltó nemzedék 
volt ez, ma már alig él belőle egy-kettő. Az 
utolsók egyike, Ilodoszy Imre most halt meg. 

Negyven évvel ezelőtt lépett a közpályára; 
szülőhelye, a sárosmegyei Kis-Szeben küldte 
követjéül az 1869-iki országgyűlésre s ez a 
kerület hű maradt hozzá mindvégig, a köz¬ 
pályáról való visszavonulásáig. A Deák-párt 
híve volt s a kiegyezéshez való ragaszkodásból 
az 1875-iki fúziókor a szabadelvű párt híve 
lett Ez a párt nem váltotta be az ő remé¬ 
nyei^ a Deák Ferencz hagyományainak fej¬ 
lesztését, a változott idők változott értelmet 
adtak a Deák-politika jelszavának. Ezért Ho-
dossy felhasználta Bosznia és Herczegovina 
okkupácziójának alkalmát és kilépett a szabad¬ 
elvű pártból. A mérsékelt ellenzékhez esatla-

ABONYI LAJOS IFJUKORI ARCZKÉPE, JÓKAI MÓR 
FESTMÉNYE. 

között, a melyből később Apponyi vezérlete 
alatt a nemzeti párt lett. E párt harczaiban 
a szabadelvű párt ellen Hodossy a főszerepek 
egyikét játszotta; ő volt a párt jogtudósa, a 
kinek szava jogi kérdésekben mindig nagy 
súlylyal esett latba. E mellett nagy ügyvédi 
tevékenységet fejtett ki, egyike volt Budapest 
legtekintélyesebb ügyvédjeinek s az ügyvédi 
kamara már 1878-ban elnökének választotta 
meg. Ezt a tisztet egész 1893-ig viselte, a 
mikor lemondott s a kamara díszelnökévó vá¬ 
lasztotta. 

A nyolczvanas és kilenczvenes évek' nagy 
harczaiban Hodossy mindig Apponyi oldalán 
küzdölt s a Bánffy elleni obstrukcziókor ő 
adta be a kormány ellen intézett nevezetes 
felirati javaslatot. Bánffy bukása után a nem¬ 
zeti párt többi tagjaival együtt ő is belépett 
a szabadelvű pártba s benne maradt gróf Tisza 
István miniszterelnökségekor is s a szabadelvű 
párttal együtt vonult vissza a közpályáról. 
Azóta elvonultan élt, nem kereste a közsze¬ 
replés alkalmait, utóbb sokat betegeskedett s 
épen akkor ragadta el a halál, a mikor az 
ügyvédi kamara néhány nap múlva arczképé-
nek ünnepélyes leleplezésére készült. 

A KÉT FÉRFI. 
Capns Alfréd színmüve. 

Az utóbbi évek párisi szinmű-termeléséből a 
hang finomságával, a salon-társalgás választé-
kosságával s az életfelfogás viszonylagos tiszta¬ 
ságával kiemelkedik Ca^us Alfréd «Két férfi» ez. 
négyfelvonásos színműve, a Nemzeti Színház 
legújabb bemutatója. Capusben még van va¬ 
lami azokból a régi franczia Írókból, a kik a 
társadalmi formák tekintetében hangadók vol¬ 
tak s a kik egykor a franczia társalgási tónust 
világszerte vonzóvá tették. A hajdan híres 
esprit, a csillogó ötletesség ugyan tetemesen 

Ellinger fényképe. 
HODOSSY IMRE. 

megfogyatkozott benne, a színpadi technika 
is kezdetlegessé vált nála, már nem tud káp¬ 
ráztató hatásokat kelteni, sőt nem ritkán 
.némi unalom köde is terjeng müvében, — a e 
diszkrét modora, az élet nyerseségei fölött át-
sikló finom mosolya még a régi franczia szín¬ 
pad egy kicsi sugara. 

A tisztább életfelfogásra való törekvés leg¬ 
inkább hősnőjében mutatkozik. Capus a házas¬ 
ságtörési dráma korszakában oly úriasszonyt 
próbál színpadra hozni, á ki mint hitves és 
.anya kifogástalan szeretne lenni. Igaz, hogy 
nem párisi, hanem vidéki asszony, — igaz az 
is, hogy néhány napi párisi tartózkodás után 
már akad udvarlója, a kibe bele is szeret, 
de bár férje csak közönséges pénzhajhász ka¬ 
paszkodó s bár udvarlója előkelő szellemű 
ifjú, az erényes asszony még sem táhtorodik 
el. Ragaszkodik a törvényes hűséghez, s új 
szerelme daczára még válni sem akar urától. 
Már álmélkodni kezdünk azon, hogy párisi 
iró egyszer csakugyan igazi hitvest és anyát 
fog festeni, de csakhamar belátjuk naivitásun¬ 
kat. Capus hősnője voltakóp a házasságtörési 
drámák ismert alakja, csak jobban ragaszkodik 
az erény szent formáihoz, csak választékosabb 
a módokban. Kellő erkölcsi indokot keres, 
hogy joggal és méltán hagyhassa el férjét s 
mihelyt a kívánt jogalapot megtalálja, meg¬ 
szűnik kis' leányáért való anyai aggodalma is, 
a melyről előbb oly meghatón beszélt. E jog¬ 
alapot férjének egy kalandja szolgáltatja neki. 
A férj ugyanis egy gyanús múltú hölgy ke¬ 
gyeibe jutott s így a feleség sincs további 
hűségre kötelezve. A férj hűtlensége fölött 
való felháborodást még talán elfogadhatná a 
néző az erénydús asszony mentségéül, de a 
szerző tovább megy, még több mentséget keres 
az asszony igazolásául s ezzel a többel teszi 
egészen gyanússá. Az asszony ugyanis meg¬ 
bocsát urának, nincs is felháborodva, a bocsá¬ 
nat glóriájával homloka körül fogadja vissza 
urát. Tehát duplán tökéletes lény. Abszolút 
hű urához s abszolút szereti imádóját. Kettős 
vértanú, sőt hármas, mert mint anya is töké¬ 
letes. Arról már igazán nem tehet, hogy nincs 
kellő ereje, sem akarata urát a gyanús múltú 
hölgytől visszahódítani s így végül is érthető, 
hogy beletörődik borzasztó sorsába s levetvén 
hitvesi és anyai glóriáját, gavallérja karjaiba 
omlik. 

A szerző nagyon sok, a kelleténél is több 
erényt pazarolt az asszonyra, hogy udvarlójá¬ 
val való flirtjét, férjétől való válását, gyermeke 
iránti fogyatékos érzését nemcsak elfogadha¬ 
tóvá tegye, hanem eszményképpé is avassa. 
Ugyancsak a kelleténél több lelki nemességet 
pazarolt az udvarlóra, a ki pedig alapjában 
dologkerülő, léha ember. Sokat beszél a szel¬ 
lemi arisztokrata fölényéről a pénzhajhász férj 
fölött, állítólag megveti a pénzt s végül mégis 
tőzsde-játékon próbál szerencsét. Semmivel 
sem jobb a lenézett férjnél, sőt gyarlóbb, mert 
nem létező kiválóságával hivalkodik. Igazi pá¬ 
risi szalon-naplopó. Legkevésbbé dicsőíti a 
szerző a férjet. — sőt ezt igen silány alaknak 
festi, - - holott ez legalább őszinte bolondja 
a pénznek és az asszonynak. Szenvedélyét kö¬ 
veti, nem vág álszent arczot s nem szónokol 
erényről s lelki fensőbbségről. A házasság¬ 
törési drámák ismert háromságához csatlako¬ 
zik a gyanús múltú nő alakja, a fél-kokott, 
a ki találóan szimbolizálja a művet. Jó társa¬ 
ságba szeretne jutni, erényes asszony óhaj¬ 
tana lenni s végül is eléri czélját s' vetély¬ 
társnője elvált férjét szerzi meg magának. 

De bár így lelke legmélyén Capus műve nem 
igaz, nem őszinte, a benne fenhangon hirde¬ 
tett előkelőség csak finom máz, a mely alan¬ 
tas ösztönöket leplez, a nagy buzgósággal fes¬ 
tett lelki tisztaság csak léhaságot takar: el 
nem vitatható tőle a párbeszédek finomsága 
és a prózai stílus műgondja. Sohasem kivan 
durva hatásokat elérni, óvakodik a szenzácziós 
trükköktől s diszkréten tompított szalon-hangra 
ad ismét példát, A szereplők közül Cs. Alszegi 
Irma a feleség szerepében igazán megható ala¬ 
kítást nyújt. Az ő jellemzésében hihetővé válik 
a nő hűsége s önfeláldozása. Mellette Gál, » 
minden alakításában új és mindig jellegzete¬ 
sen egyénítő művész tölti be jelesen szerepét 

Palágyi Lajos. 
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NEMES MARCZELL KÉPGYŰJTEMÉNYE 
A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN 

- ' ÍAÍ'KÍ ""JÓff 
Eohamosan fejlődő Szépművészeti Múzeumunk 

nagyszámú látogatói részére egyre több műélve¬ 
zetről gondoskodik. Alig nyitotta meg új al¬ 
osztályát, a japán gyűjteményt, a Lotz-, Mun¬ 
kácsy-, Zichy-szobát és a modern külföldi fes¬ 
tők számára újonnan berendezett második¬ 
emeleti termeket, máris egy újabb kiállításáról 
kell beszámolnunk. Egy újabb kiállításról és 
egy üdvös újításról. Mert ezt a kiállítást nem 
a múzeum anyagából rendezték, hanem egy 
jeles magyar műpártolónak, Nemes Marczell 
királyi tanácsosnak adtak vele alkalmat, hogy 
nagy gyűjteményének egy részét, a régi mes¬ 
terektől eredő festményeket, közönségünk szé¬ 
lesebb rétegeivel is megismertethesse. Ily kiál¬ 
lítások a külföldi nagy műintózeteknél már 
régóta szokásban vannak. Hisz egy múzeum 
csak örülhet annak, ha időnként módjában 
áll látogatóinak egyes magánosok birtokában 
levő kiváló műkincseket is bemutatni. Nálunk 
ez a Szépművészeti Múzeum fölépítése előtt 
alig tolt lehetséges, annál inkább örülnünk 
kell, hogy az intézet e tekintetben is ily korán 
hivatása tudatára ébredt. Az amateur képgyűj¬ 
tés ügye Magyarországon még igen gyönge 
lábon áll, vajba az efféle kiállítások hozzá¬ 
járulnának a 'fellendítéséhez, 

A kiállítás a múzeum egyik elsőemeleti 
különtermében látható. Nem sok, mindössze 
csak 19 kép van kifüggesztve. De ha ez a 
kis szám önkéntelen némi csalódást ébreszt 
is a belépőben, közelebb menve a kiállított 
festményekhez, örömmel kell megállapítani, 
hogy viszont egy sincs közöttük, a mely egy 
vagy más szempontból ne kötné le hosszasab¬ 
ban az érdeklődését, s e mellett úgyszólván 
valamennyi oly színvonalon álló munka, hogy 
a legelsőbbrangú gyűjteménynek is díszére vál¬ 
nék. Mindjárt a jobboldali fal közepén egy 
Goya fogad bennünket. Nem az a Goya, a kit 
közönségünk a Régi képtár négy gyönyörű, 
felülmúlhatlan technikai bravúrral festett ké¬ 
péről ismer. Mert ezek a művek festészetileg 
bármily merészek és újítók is, hatásuk azért 
teljesen nyugodt, harmonikus. Az a Goya, a 

kivel itt találkozunk, egészen más benyomást 
tesz reánk. Ez az a művész, a kit a múlt nyá-

^i^tgraftkai,...osztály kiállításán láttunk, .az 
Almok, az Ötletek, a Háború borzalmainak 
alkotója, a szédületes, démoni erejű vizionárius, 
ki belemarkol a szivünkbe és elrabolja álmain¬ 
kat, a ki, midőn vénségére visszahúzódott az 
élet forgatagától, házának falát éjféli látomá¬ 
saival festette'tele, megfejthetlen, de az emlé¬ 
kezetbe kitörölhetetlenül belevésődő, rémekkel. 
Képünk czíme: Mulatók, — két poharazó czim-
bora, semmi egyéb. Látszólag nagyon ártatlan, 
sőt kedélyes dolog. De a ki egyszer jól bele¬ 
néz ebbe a két vigyorgó arczba, az . ösztön-
szerűleg érezni fogja, hogy e mögött 'á nagy 
külső vidámság mögött valami vészthozó, félel¬ 
metes vihar tombol. Ezzel a páratlan hatású 
képpel kitűnő ensemble-t ad három másik mel¬ 
lette függő festmény. A vörös-vörösbe festett 
Nevető bohócz, a zseniális frans Hals vala¬ 
melyik tehetséges követőjének műve. A Jacob 
Jordaens festette Jób, a mesternek á műtör-
téneti irodalomban is ismert és elismert fiatal¬ 
kori alkotása, melyet rendkívül érdekessé és 
becsessé tesz a felfogásában és kezelésében 
megnyilatkozó szinte hihetetlen vakmerőség. 
A következő kép Lucas, Francisco Goya után¬ 
zójának nevét viseli. Valami guerilla-jelenetet 
ábrázol, - - a nagy spanyol mester ragyogó 
színeivel és komponáló módján, de az övétől 
némileg eltérő, későbbi s kissé modoros fes¬ 
tési technikával. .Kár, hogy.szerzőjét még nem 
sikerült pontosan megállapítani. Ezután a vi¬ 
haros sorozat után szelídebb hatású darabok 
következnek. Egy , pompás csendélet Wülem 
Kalff-iól, gyöngye az egész kollekcziónak, az 
ablak melletti sarokban pedig Barthel Bruyn-
nek, a németalföldiek-iskolájába járt XVI. szá¬ 
zadi kölni képirónak jeles kompozicziója,ífri's;:-
tus sirntása. roppant értékés dokumentuma a 
kezdetlegességéből kibontakozó flamand művé¬ 
szetnek.- A baloldalon főleg egy/gyönyörű 
Lawreii'-c női arczkép, egy támlásszékben ülő 
aranyszőke hajú ifjú hölgy, nirs. Boyle kép-
niása érdekel, finom átmenetű meleg színe¬ 
zésével és nyugodt, előkelő tartásával' (A te¬ 
rem közepén, külön állványra helyezve, még 
egy Lawrenee-portrait, Lambton kapitány arcz¬ 

képe látható, ugyancsak koloritjával és elegáns 
beállításával féltűnő..) Azután egy elsőrangú 
hollandus „tájkép JUH \Vijimntx ecsetje alól, 
melyhez - - mint a katalógus mondja — a 
nagy Philips Wouwermann festette az alako¬ 
kat. Ha tudjuk, hogy tulajdonkép Jan Wij-
nants volt az, a ki a hollandus tájképnek, 
mint külön műfajnak, polgárjogot szerzett a 
festészetben, akkor csaknem megbecsülhetet-
lennek kell tartanunk ezt a különben is re¬ 
mek és kitűnő karban fenmaradt képet, me¬ 
lyen a mester összes jellemző tulajdonsága 
megvan, — a gondos, minden részletet külön-
külön kiemelő s az egészet mégis biztosan 
összetartó rajz csakúgy, mint a tájkép legfon¬ 
tosabb elemének, a légtávlatnak ingadozás nél¬ 
küli, fölényes kezelése. S hozzá ez a festmény 
a mester hiteles névjelzésével van ellátva! 
A többiek közül ki kell még emelnünk De 
Heem választékos, finom csendéletét, Jacob 
Duck karakterisztikus genreképét, a Kugli-
zók-ai, továbbá az ugyanezen kategóriába tar¬ 
tozó Dirk van Daelen-íéle Mulató társaság-oi 
és végül a Szépművészeti Múzeum egy pom¬ 
pás kis téli tájképéről jól ismert. Hendrik 
Avercamp-nak egy hasonló tárgyú, de a mú¬ 
zeuménál mégis valamivel kevésbbé finom és 
intim művét 

Nem tudjuk, meddig marad még a múzeum¬ 
ban a Nemes-gyűjtemény, azért szivére kötjük 
mindenkinek, a ki a régi művészet iránt ér¬ 
deklődik, hogy tekintse meg minél előbb, ne¬ 
hogy elessék egy jelentékeny műélvezettől. 

pk. 

VILÁGHÍRŰ KERTEK. 
A XVL és XVII. században Magyarországra 

találták ki azt az elnevezést, hogy (Európa 
gyümölcsös kertje*. Bizonyára kevesebb jog-
czímmel versenyezhetnénk a műkertészet terén 
az elsőség pálmájáért. Nekünk alig maradtak 
fenn emlékeink a humanizmus korából oly 
monumentális alkotásokról, a milyenekben ma 
is gyönyörködhetünk még Dél- és Nyugat-
Európa nem egy helyén. Semiramis függő 
kertjei, melyekről Phöls ázol «De septem mundi 
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miraculis» czimű könyvében, Lucullus kertje, 
melynek leírását Plutarchus hagyta ránk, Ar-
mida tündérkertje, melynek víziói Tasso sze¬ 
mei előtt lebegtek, a mi nagyjainkat nem igen 
ihlették utánzásra. 

A mi a középkort illeti, annak épen nem 
volt érzéke a kertek luxusa iránt. A mi kert 
találkozott a lovagvárak és a körülbástyázott 
városok közelében, azoknak is határozott ren¬ 
deltetésük inkább a hasznosság, mint a gyö¬ 
nyörködtetés volt. Szorgalmas asszonyi kezek 
zsályát, levendulát, rozmaringot, ezerjófüvet 
termesztettek benne, hogy balzsamirt készít¬ 
senek belőle a csatákon nyert sebekre. Xag.y 
Károly császárnak egyenesen parancsban kel¬ 
lett kiadnia, hogy alattvalói rózsát, liliomot 
is tenyészszenek. De már IV. Henrik franczia 
király kertészéről, Claude Mollet-ról tudjuk, 
hogy a bloisi, fontaine-bleaui, saint-germain én 
laye-i kerteket virágszegélyzettel látta el. Fen-
maradt egy faliszőnyeg is, mely IV. Henrik 
udvarát egy ilyen kertben toll-labda játék köz¬ 
ben mutatja. Hosszú uszályos, szorosra fűzött 
dámák mozognak ezen feszes méltósággal s 
kecses mozdulattal dobálják lovagjaiknak a 
labdát. Hogy minő túlzásokra ragadta az ak¬ 
kori felfogás a kertészet művelőit, megtanul¬ 
hatjuk De Serres könyvéből: «Theátre ét me-
nage des champs». Virágokból összeállítva ne¬ 
vek és elmés mondások borították a földet. 
Állat- és emberalakokat, hajókat faragtak ki 
a fákból s barokk istenszobrok állottak lesben 
a zöld lombsátrak alatt. 

Mindezekben az extravaganciákban az olasz 
divat volt ekkor hangadó. A renaissance fel¬ 
támasztotta a régiek kertkultuszát, s kiváló 
művészek, mint a nápolyi Ligorio próbálkoz¬ 
tak meg a császárság korabeli Róma kéjlakai¬ 
nak utánzatával. Ennek a művészeti korszak¬ 
nak köszönhető a tivoli-i Este-villa, Ligorio-
nak talán legszebb s legjellegzetesebb alkotása, 
százados magas cziprusfák, buja repkény, fel¬ 
futó és folyondár közepette. Óriás platánok 
és tölgyek hosszú sorfala közt, a foxussal be¬ 
nőtt falak mentén zuhog most is a hegyi for¬ 
rás szeszélyes cascade-okban a lejtőn alá, hogy 
a«Fontana della Girandolo» hatalmas ívsugará¬ 
ban szökelljen újra a magasba. Itt andalog-
tak órák hosszat a hatalmas estei Hyppolit 
bibornok és vendégei, miközben a kőoszlopok 
közé kifeszített aeol-hárfák húrjain játszott a 
szellő s a vizerő rejtett zenekart hozott mű¬ 
ködésbe, Orpheus és Apolló meztelen szobrai¬ 
nál. A «Fontana degli uccelli* (madárkút) fák¬ 
kal körülvett grottájában bűvös madárhango¬ 
kat utánzott, míg egy mesterséges bagoly¬ 
automata hirtelen megjelenése hallgatást nem 
parancsolt az apró madaraknak. S hogy a hu¬ 
mor se hiányozzék, jaj volt annak az udvar¬ 
hölgynek vagy lovagnak, a ki elővigyázatlanúl 
le mert telepedni a kínálkozó márványpadok 

valamelyikére, mert hideg vizsugarak vették 
egyszerre minden oldalról ostrom alá. Ilyen 
játszi tréfákat a legnagyobb architektonikusok 
sem vetettek meg terveik készítésénél. 

Az olasz kerti művészet egy másik remeke 
volt a firenzei Eucceloi-villa is, az antik világ 

kiásott romjaival, melyek az ifjú Michel An-
gelónak szolgáltak első tanulmányaiul. Itt is 
mindenütt szabályosan nyírt és növesztett, 
gömb- vagy piramisalakú taxusok, myrtuszok, 
cziprus- és narancsfák, szobrok, sarcophagok, 
kutak, lombfalak és folyosók. Eendesen egy 
távoli hegy, épület, völgy vagy folyó zárta el 
a kilátást s ekkép mintegy belefoglalta a ter¬ 
mészetes környezetet is a kert művészi plá-
numába. De míg a renaissance kertjei csak a 
palota szűkebb környezetére szorítkoztak, ad¬ 
dig a rokokó-korabeli kertek már bizonyos 
tekintetben szabadabb háttért engednek. 

A mi Mansard a franczia építészet terén, 
ugyanaz Le Nótre a franczia kertészetben. 
De Le Nőtre sem tett mást, mint hozzá al¬ 
kalmazta a kertészet művészetét az akkori 
építkezési styl ünnepélyes, terjengő vonalai¬ 
hoz. A kastélyok terrasse-ait hosszú hárs-, 
juhar- és gesztenyefa-sétányokkal egészítette 
ki, melyeket helylyel-közzel pázsitok, viz-
medenczék, szobor-csoportozatok szakítottak 
meg. Tarka virágágyakat szőtt a gyepes terü¬ 
letekbe, középen bokrokkal, napraforgókkal és 
mályvákkal, úgy hogy a magasabb növésűeket 
kisebb növésűek foglalták be. Tavaszszal tuli¬ 
pánt, jáczintot, nárcziszt ültettek az ágyak 
közé sakktáblaszerű elrendezéssel. 

A franczia divatot, mint mindenben, úgy 
ebben is követték a német fejedelmek, bár 
XIV. Lajos nem fogadta el Le Nőtre kortársa, 
Dufresny tervét a versaillesi kert átalakítására, 
a tervvel összekötött nagy költségek miatt, így 
jöttek létre a schönbrunni, nymphenburgi, 
schwetzingeni európai hirű kertek s a salz¬ 
burgi püspökök által alapított Mirabel-kert, 
márvány ballustrade-jaival, nyírott lugasaival, 
virágos vázáival s a bejáratnál fenyegetve álló 
kőbirkózókkal. A hallbrunni kertben a Salz-
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kammergutban egy hegyi patak hajtó ereje a 
mechanizmus valóságos csodáját hajtja végre: 
egész babavárost hoz mozgásba, iparával, 
mulatságaival és egyházi czeremaniáival. Le 
Xótre ferde ízlése megbuktatásában közremű¬ 
ködtek Montesquieu híres «Persa levelei» is, 
a ki azok egyikében szószerint ezeket irja: 
«Ha kellemes tájakat látunk, ha szabad látá¬ 
sunk messziről rétektt, patakokat, dombokat 
vagy vadonokat pillant meg, melyek úgyszól¬ 
ván maguktól állottak elő, úgy a lélek egé-
szeu más benyomást nyer, mint egy Le Nótre 
féle kert által, mert a természet nem ismétli 
magát, mint a művészet, hanem gyűlöl min¬ 
den korlátot és önmagán túltenni törekszik.» 

Mert a XVIII. század kezdetén érvényesülni 
kezd itt-ott az a szabadabb irány, mely a 
természetnek vissza akarja adni szabadságát. 
Le Nőtre tervei még mindig uralkodók ugyan 
a kontinensen, de már pl. Mayer Frocop, a, 
würzburgi érseki kertet saját művészeti elvei 
szerint alakítja át s bár nem veti meg a 
francziás esplanade-okat, narancsházakat, az 
olasz vizmedenczéket, nyírott lombfolyosókat, 
ele már sűrűén alkalmaz bokrokat, cserjéseket 
is, s ügyesen használja fel háttérnek a vár¬ 
falakat is. A fák természetes és szabad nö¬ 
vése újra győzedelmeskedik a vágott gyü¬ 
mölcsfa-sorok s a mesterkélt sövénykerítések 
fölött, s így készül elő az átmenet a modern 
nagyúri parkokra. 

A ma annyira kedvelt angol parkok tulaj-
donképeni hazája — nem épen Anglia, a mint 
gondolni lehetne, hanem inkább Khina. Egy 
Chamber nevezetű utazó volt az, a ki 1757-ben 
megjelent könyvében, leírva a pekingi császári 
kertek mesés látványosságait, ezzel példát adott 
egy új ízlés elterjedésére. Tőle tanulták meg 
az angolok a parkot a meglevő dombokhoz, 
erdőkhöz, rétekhez és vizekhez idomítani, s a 
fák koronája természetes növésének adni előnyt. 
A khinai kertész három részre osztotta a kert-
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jét tájképi szempontból: «mosolygó», ((borzal¬ 
mas* és «regényes» tájakra. Amazok békén le¬ 
gelő nyájak és himes mezők látványát tárták 
a szem elé, míg emezek vad szakadékok, zu¬ 
hogó vízesések, bedőlt fatörzsek és tűlevelű 
fák alá vezetnek. A «regényes» tájak azonkívül 
a történeti múlt ihletével szállták meg a lel¬ 
ket; erre a czélra szolgáltak a pagodák, mes¬ 
terséges romok, falvak, stb. 

Ezekből az útleírásokból merítette Krest az 
angol kert reformálásához az eszmét. Az e kor-
béli angol stylt legjobban elénk állítja Cobham 
lord stowe-i kertje. Kis patakocskák folydogál-
ták körül a régi isteneknek, Anglia nagy fér-
fiainak, az erényeknek és a szerelemnek szen¬ 
telt templomokat. Góthikus kastély, egy te¬ 
mető-kápolnával; oszlopok és fürdők voltak 
a dekorácziók. Szent Ágoston czellája, Didó 
barlangja, pyramisok és diadalivek voltak el¬ 
rejtve az erdők mélyében. 

Az angol izlés hamar utat tör magának az 
egész kontinensen s a remek nagyúri parkok 
megteltek mindenféle «chinoiseriek»-kel. így 
az eszterbázai híres parknak is megvolt a 
maga pagoda-stylű kéjlaka, a szél fuvallatára 
csilingelő csengetyűkkel. A kasseli Wilhelms-
höhe nevezetű fejedelmi lakban pedig egész 
khinai falu fehérlett elő az erdő félhomályá¬ 
ból, melynek neve is khinaiasan Mulang volt. 
Guernieri építész utánozta benne Olaszország 
vízmüveit is. Azonkívül középkori lovagvár hű 
rekonstrukcziója s egy hatalmas Herkules-alak 
a legmagasabb ponton - - egészítették ki a 
kert pazar pompáját. 

ISTENES HORVÁT JÁNOS. 
Istenes Horvát Jánost tizenkét esztendei 

kiállott fegyházbüntetés után a földi igazság¬ 
szolgáltatás ártatlannak találta a gyilkosság 
bűntettében, a melyért ezelőtt tizenkét évvel 
perrendszerűen kifogástalanul lefolytatott tár¬ 
gyalás után életfogytig tartó fegyházbüntetésre 
Ítélték. 

Egy birói tévedés miatt ártatlan ember ti¬ 
zenkét évi fegyházat szenvedett. Egy Justiz-
morddal több fedeztetett fel; Istenes Horvát 
János pedig mehet a maga útján tovább s 
keresheti boldogulását ebben az életben úgy, 
a hogy akarja és tudja. - - Valószínűnek tart-
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juk, hogy nem vesztette el bizodalmát az élet¬ 
ben s hitét a jó diadalmaskodásában. Szeren¬ 
csétlen élete tanúbizonyságot tett arról, hogy 
az igazság előbb-utóbb mégis rendszerint ki¬ 
derül. Most, hogy az igazság kiderült, lehetet¬ 
len, hogy elveszítse hitét az, a ki megőrizte 
eddigi szerencsétlen életében, a fegyház dohos 
levegőjében s lelket megölő atmosphaerájában. 

Minő erős lehetett ennek a szegény műve¬ 
letlen embernek a hite a jóban s az igazság¬ 
ban, ha életének tizenkét évig tartó szomorú 
éjszakájában nem tántorodott meg? Az em¬ 
beriség szent könyveiben találunk hasonlatos 
eseteket az Istenes Horvát János szomorú 
vértanuságához. Már Jób könyvében is hatal¬ 
mas erővel van rajzolva az igaz embernek a 
csapások és szenvedések közepette is épen 
maradt, meg nem tántorodott hite. A thema 
igazán nem új. És mégis megremegünk az 
Istenes Horvát János való történetét olvasva, 

intézményeivel, a melyeknek parancsait leg¬ 
végső esetben fegyveres erővel is végrehaj¬ 
tatja. - - És íme ebben a kitűnően szervezett 
államban és társadalomban mégis előfordulhat 
az, hogy ártatlan ember birói ítélettel tizenkét 
évi _ fegyházbüntetéssel sujtassék. 

Úgy mondják, minden emberi intézmény 
gyarló. Ezt igen jól tudjuk - - s ezen soha 
sem is fogunk segíthetni, bármilyen tökéle¬ 
tesek lesznek is majd intézményeink, mégis 
mindenkor csak emberiek, azaz gyarlók lesz¬ 
nek. Istenes Horvát János esetében nem is 
ebből a szempontból keressük és találjuk meg 
a megrázó és megdöbbentő momentumot. Szá¬ 
nalmat keltő ennek a szerencsétlen embernek 
története mindenképen, de minket inkább az 
érdekelne, mikép gondolkozhatott és mikép 
gondolkozhatik ez az ember mindarról, a mi¬ 
től nézete szerint, egész földi életének sorsa 
függ — s ez az eset minő gondolatokat kelthet 

igazán nem tudjuk. Nem tudjuk, miért pusztul 
el némely ember fiatalon, virágjában, miért 
esik némely ember a nagy elemi katasztrófák 
áldozatául, — miért pusztultak el a messinai 
földrengés alkalmával épen azok, a kik elpusz¬ 
tultak? Nyilván mindennek így kellett lennie, 
de miért? S miért kerüljük ki mi ezeket á 
szerencsétlen véletleneket? Helyesebben vájjon 
kikerüljük-e mi ezeket a szerencsétlen vélet¬ 
leneket ? 

Halála előtt senkit sem lehet boldognak 
mondani, állította a görög bölcs. Hát halála 
után? Mit ér az a boldogság, a mit csak va¬ 
lamely ember halála után lehet megállapítani? 
Nyilván semmit sem, - - a legtöbb ember szí¬ 
vesen lemond erről a boldogságról. — De nem 
is az a voltaképeni kérdés, a mivel az ember 
életét illethetjük, vájjon elértük-e a boldogsá¬ 
got, mert ha ezt kérdeznők, akkor azt a bol¬ 
dogságot, a melyet elérendőnek tartunk s a 

mert mintha elszoktunk volna attól, hogy 
igazán megrázó történeteket egészen közelről 
szemléljünk. 

A Jónak és Gonosznak örök harczárói szóló 
tanokat megtalálhatjuk a legkülönbözőbb né¬ 
peknél, olyan népeknél, a melyeket nagy tér¬ 
beli és időbeli távolságok választanak el egy¬ 
mástól. De mindezt csak amolyan ismeretnek, 
irodalmi themának, vagy legjobb esetben is 
vallási dogmának szoktuk tartani. Komolyan 
nem is gondolunk arra, hogy a Jó és Gonosz 
harcza közelebbről érdekelhetne bennünket, 
hogy azt egészen közelről és pedig a valóság¬ 
ban is szemlélhetjük, vagy pláne, hogy mi 
magunk is részt vehetünk ebben a harczban. 
Úgy gondoljuk, hogy kitűzött életczéljaink el¬ 
érését s boldogságunkat nyugodt lelkiismerettel, 
biztonságban munkálhatjuk, mert hiszen ma¬ 
gas kultúrában élünk s így biztonságunkról s 
arról, hogy a való életben a gonoszság ne 
kerülhessen úr módjára mindenek fölé, gon¬ 
doskodik az államhatalom a maga hatalmas 

A H Á B O R Ú R É M E . — Bér Dezső rajza. 

bennünk, többé-kevésbbó közömbös szemlé¬ 
lőkben ? 

Bizonyos az, hogy erős vallásos érzületet 
árult el ez az egyszerű ember. Bizonyos az, 
hogy erős' hittel, hegyeket helyükből kimoz¬ 
dító hitteb hitte azt, hogy az igazság ki fog 
derülni, hogy'majd minden jóra fordul, mert 
hitt a gondviselésben s mert hitte azt, — a 
mit különben a legtöbb ember is hisz, 
hogy az igazságosság uralkodik a világ felett. 
S talán most megaczélosodott hite, — íme 
jelenést látott, mert a valóságban beteljesedett 
az, a mit hite szerint várt, a minek hite sze¬ 
rint meg kellett történnie. Valószinűnek tart¬ 
juk azt, hogy Istenes Horvát János kibékült 
sorsával s megnyugodott a gondviselésben. 

És mit szóljunk mindezekhez mi, Istenes 
Horváth János történetének többé-kevéabbé 
közönyös szemlélői ? 

Mi csak azt látjuk, hogy ez a szerencsétlen 
ember egy szomorú véletlen áldozata volt. 
Persze azt megmondani, hogy mi a véletlen, 

melyet kívánatosnak tartanánk, állandóan őriz¬ 
nünk kellene, a mi által igazán boldogtalanná 
tennők életünket. Észszerűleg csak azt kérdez¬ 
hetjük, vájjon teljesítettük-e kötelességünket? 
Ha igennel felelhetünk erre a kérdésre, bátran 
szemébe nézhetünk minden hatalomnak és 
vésznek, a mit visszatartanunk és elháríta¬ 
nunk amúgy sem áll módunkban. A köteles¬ 
ségteljesítés tudata ad erőt az emberi léleknek 
arra, hogy mindennel szembe szálljon, elis¬ 
mételve azokat a büszke emberi szavakat, a 
melyeket csak erkölcsi hérosok mondhatnak 
minden póz nélkül: ime itt állok, történjék, 
a minek történnie kell, én a legjobb hitem 
szerint teljesítettem kötelességemet. 

Az élet nem arra való, hogy benne boldog¬ 
ságunkat keressük, első sorban kötelességein¬ 
ket kell teljesítenünk; ha ezt megtettük, ám 
történjék, a minek történnie kell. 

Mi legfeljebb is csak önmagunkért és csele¬ 
kedeteinkért lehetünk felelősek, - a világ¬ 
rendért semmi esetre sem. A kötelességteljesí-
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tésnél többet semmiféle erkölcsi hérosz sem 
tehet. S ha ezért csak szenvedés jut osztály¬ 
részéül, hát akkor megdicsőül az illető. Ez 
pedig a legtöbb, a mi embernek juthat ezen 
a világon. Hol van az a boldogság, a mely 
ezzel vetekedhetik, hol van az a világi hatal¬ 
mat jelképező arany-korona, a mely felérne a 
megváltó- töviskoronájával vagy a vértanuk 
koszorújával? Dr. Bárány Gerő. 

szoktam és szinte rósz néven veszem, ha meg¬ 
esik, hogy Brown nem tud felvilágosítást adni, 
midőn bárminő kérdéssel fordulok hozzá. 

Sohasem volt kellő fogalmam Anne de Bre¬ 
tagne fontosságáról, míg Bloisban be nem ve¬ 
zettek az ő édes kis otthonába. Brown figyel-
meztetett, hogy erről a fontosságról mindiob-
bán meg fogok győződni, ha lassankint végig 
haladunk a Loire vidékén. És ezt tényleg ta¬ 
pasztalom. Ez a kápolna is Annáé volt, az 
ő használatára épült és én irigylem tőle. 

útjára indult, bezzeg nem sejthette, hogy abban 
a játékban már nem fog résztvenni, és hajh ! 
szeretném tudni, búsult-e halálán Anne de 
Bretagne, vagy tán jól esett neki, hogy még 
egyszer mennyegzőt tarthatott és ismét királynő 
lehetett, mikor XIL Lajos oltárhoz vezette? 

Nem foglalkoztam tovább a szép hölgy sze¬ 
relmi viszonyaival, mert érdeklődésemet más 
bilincselte le, egy oublieüe, majd egy igazán 
titáni kerek torony, melynek belsejében körös¬ 
körül csavarmenetekben széles, lejtős út emel-

MISS RANDOLPH UTAZÁSA. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta C. N. és A. M. Willianison. 

Ezen a fensíkon egy rendkívül elragadó lát¬ 
vány valósággal lebilincselt, úgy hogy szeme¬ 
met le nem vehettem róla. Valóságos drágakő 
volt ez, az álmok hónából való kis kápolna. 
Brown azt mondta, hogy «tiszta góth bijou, 
a legértékesebbek egyike Francziaország épí¬ 
tészetének virágkorából.* Nemde kissé komikus, 
ha olyan chauffeur-je van valakinek, ki effélé¬ 
ket tud mondani ? De én ezt már egészen meg-

CSÁRDÁBAN. - Rudnay Gyula rajza. 

Nem kínálhatnál érte, drága Apuska, egy jó¬ 
kora összeget, hogy innen Lenoxba, a mi ker¬ 
tünkbe vitethessük át? De nem! ez szentség¬ 
törés lenne. Az is majdnem szentségtörés, hogy 
csak tréfakép említek ilyet. De oh! mégis, az 
ajtó fölött ez a faragvány, mely Szent Huber¬ 
tust ábrázolja a lábainál heverő szent szarvas-
gímmel! Nincs ékszerszekrényemben e kőből 
való caméehoz fogható darab; és kénytelen 
vagyok ezt Európában hagyni. 

Szegény VHI. Károlyt is magunk előtt vél¬ 
tük látni, ismerős fiatal ember alakjában, mi¬ 
dőn az alacsony kapubejáratot láttuk, a mely¬ 
nek ő a labdapályára sietve, úgy nekiment fejé¬ 
vel hogy az ütés halálát okozta. Mikor utolsó 

kedett, oly fokozatosan, hogy régente azon 
lovak és kocsik mentek fel a városból, egészen 
a torony tetejéig. Nem állhattam meg, hogy 
Brownhoz ne forduljak e szavakkal: "Gondolja 
csak el, mily jó tréfa volna, ha kocsinkkal ide 
felhajtanánk!» «Milyen gondolat! — szólt Mary 
néni, orrát fintorgatva. — Mintha bizony meg¬ 
engednének ilyesmit.» De Brown nem adott 
választ, mélyen elgondolkodva méregette az út 
emelkedését. 

Felmásztunk még magának a kastélynak 
egyik nagy tornyára, és dicső dolog volt ott 
állni és végigtekinteni a folyó kanyarodásain. 
A hol mi voltunk, középen Blois és Tours kö¬ 
zött, szintén kanyarodik a folyó és messze 
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Meer Margit, 10 éves magyar zongoraművésznő, 
a ki San-Remóban tartott hangversenyén nagy 

sikert aratott. 

távolban két szarvacskát láttunk kiemelkedni 
a hullámzó földterületről : a tours-városi szé¬ 
kesegyház tornyait Ugyanabban az irányban 
Brown egy különös tárgyat mutatott, mely 
hosszú vékony ujjként ég felé nyúlt, a roche-
corboni lámpát. Innét Amboise-ig, sőt Blois-ig 
is fényjelekkel tudatták egykoron, ha valami 
különösen kedvelt atrocitás" történt, például 
a hugonották lemészárlása. 

Most, oh véghetetlen türelmű gentleman, 
valahára befejeztem mondókámat. Röstellem, 
hogy oly hosszúra nyúlt, de jó meleg felső-
kabátba burkolva Írogatok egy tilleul alatt a 
kastély kertjében, a hova szabad volt egy tá¬ 
bori széket vitetnem. Tudod, mi az a tilleul f 
Azt hiszem, nem tudod. Én se tudtam, mi az, 
míg a napokban meg nem mondták; de neked 
csak annyit árulok el, hogy maga a szó a ké¬ 
nyelmes időtöltés és a nyugodtan sétálgató 
udvaronczok képét ébreszti föl elmémben. Ha 
nagyon kíváncsi vagy, jöjj át Francziaországba 
tudakozódni, - - esetleg haza is vihetsz in¬ 
nét — csakhogy most még ne, kérlek, még ne. 
A mi különben a tilleult illeti, ha van még 
egy szikra regényesség a te drága öreg lényed¬ 
ben, bizonyosan szeretnél e fa alatt ülni, még 
télen is. Ha nyár volna és a hársfák virágoz¬ 
nának ~<- nos, legjobban a következő megjegy¬ 
zés fejezné ki gondolatomat: Ha júniusi hold-
fényben a tilleul alatt oly ember kérné keze¬ 
met, a. kit gyűlölök, egy pillanatra elhitetném 
magammal, hogy szeretem őt és igent monda¬ 
nék. De nem kell megijedned, nincs most nyár 
vagy holdvilág és férfit, Brown kivételével, 
száz mértföldnyi távolságon belül nem lát most 
bohó lányod, Molly. 

Molly Randolph levele atyjához. 
Tinin*, cleczember 3 án. 

Három napja, hogy írtam neked, áldott jó 
öregem, de ez az idő oly hosszúnak tetszett, 
mint háromszor három nap, mert minden óra 
annyira ki volt töltve eseményekkel, mint te 
karácsonykor tele szoktad tölteni a haris¬ 
nyámat. 

Még nem hagyhattuk el Amboiset, mint ter¬ 
veztük, mert a gummiabroncsok csak késő este 
érkeztek. Tudtam, mily hosszadalmas és unal¬ 
mas munka azok felillesztése, tehát álmodni 
sem mertem arról, hogy másnap indulha¬ 
tunk, de mikor reggel felébredtem és a 
szobalány jelentette, hogy kész a fürdő, kap¬ 
tam egy czédulát Browntól (betűi sokkal szeb¬ 
bek, mint az én kezemirása) és abból megtud¬ 
tam, hogy a kocsi készen áll. Ha nem találnék 
kellemetlennek egy meglepetést, folytatta a 
levél irója, azt a tiszteletteljes ajánlatot tenné, 
hogy mentői hamarább menjek le az udvarra. 
Képzelheted, hogy nem nagyon sokáig vára¬ 
koztattam magamra. Meglepetésemre a hajam 
is hamar rendbe jött és általában annyira siet¬ 

tem, hogy ha nem is a szó szoros értelmében, 
di' majdnem lecsúsztam a lépcső-karfán. 

Brown a kapunál várt rám, a hol már elő¬ 
állt a kocsi, mely fényesen ki volt tisztítva és 
vastag gummiabroncsaival ellátva, olyannak 
tűnt fel, mintha lábujjhegyen állna. De bár¬ 
mily elegáns volt a kocsi, messze túltett rajta 
a chauffeur. Férfi létére is olybá tűnt fel, mint 
Hamupipőke abban a pillanatban, midőn tün¬ 
dér keresztanyja megütötte a varázsvesszővel; 
csakhogy Brown a fekete bőröltöny helyett 
nem báli ruhát, hanem szép szürke dresst ka¬ 
pott a keresztmamától, továbbá olyan magas, 
lehajtott gallért, minőt csinos külsejű férfin 

. szinte öröm látni, sötét nyakkendőt és a fején 
Derby-kalap, a hogy mi nevezzük, míg az an¬ 
golok bowler-nak mondják. Igazán kedves je¬ 
lenség volt! Nem tudom, elég szakértő vagyok-e 
férfiruha dolgában, de a Brown öltözetének 
szabása, úgy látom, jobb már egyáltalában 
nem lehetett volna. Talán Honourable John 
Winstontól kapta. Szegény jó fiú, valóban meg¬ 
érdemelné, hogy ne kelljen uraságtól levetett 
ruhét viselnie; de felteszem, hogy a gondvise¬ 
lés tudja, mit művel, és annyi bizonyos, hogy 
a Honourable John, mikor ezt a ruhát viselte, 
korántsem festett oly jól, mint mostan Brown. 

Chauffeurőm — úgy látszott — az új ruhá¬ 
val együtt bizonyos titokzatosságot is öltött és 
azt kérdezte tőlem, nem volnék-e hajlandó vele 
kis kirándulást tenni, de úgy, hogy ne tudjam 
előre, hová készülünk. Az én válaszom az volt, 
hogy nagyon szívesen állnék rá. Ez, úgy lát¬ 
szik, tetszett neki. Felsegített a kocsira (nem 
mintha erre rá lettem volna szorulva), egyet¬ 
len érintéssel mozgásba jött a gép és kezdtünk 
a kastély mögötti utczákon végiggördülni, mi¬ 
alatt én azon tűnődtem, hogy voltakép merre 
visz az utunk. Mikor először használtam ezt a 
kocsit, akkor — mint •• emlékszel, - - «a kerék¬ 
talpakon kellett gördülni».-. Most, a négy új 
vaskos párisi Michelinünkkel.úgy éreztük ma¬ 
gunkat, mintha léghajóban ülnénk, oly köny-
nyedén ment a mozgás még a roszúl kövezett 
utczákon is. 

Megkerültük a kastély magas falát és pár 
perez alatt a hatalmas kapuhoz értünk. Ez, 
midőn lassított tempóban még csak közeled¬ 
tünk hozzá, titokteljesen kinyílt belülről és 
láthatóvá lett egy homályos út, mely csavar-
alakúlag felfelé kanyargott. Már kinyílt az 
ajkam, hogy kíváncsi kérdést intézhessek kisé-
rőmhöz; de meggondoltam a dolgot és hall¬ 
gattam, ámbár tekintetem bizonyára eléggé ki¬ 
fejezte a kérdést, mikor Brown tényleg befor¬ 
dult a kocsival. A kapu mintegy varázsütésre 
nagy zajjal becsapódott utánunk; gyenge szür-
kületi világosság környezett bennünket, és ime, 
a torony lejtős útján kapaszkodtunk fel, me¬ 
lyen talán Stuart Mária óta nem járt más te¬ 
remtett lélek. 

Ugy-e • bár, kedves dolog volt, hogy Brown 
nem feledte el egyszer nyilvánított óhajtáso¬ 
mat (melyre már én sem emlékeztem) és fel¬ 
vitt a torony tetejére? Lehetetlenség volt kel¬ 
lőn meghálálnom ezt az írj és megragadó gyö¬ 
nyörérzetet, hogy mindig magasabbra kigyód-
zott utunk és mi úgyszólva lebegtünk a tágas 
építmény űrében, mialatt a finom ízlésű farag-
vdnyokkal díszített boltozatról ritmikusan visz-
hangzott motorunknak szabályos dobbanása. 

De azt a szót sem tudtam kimondani: «kö-
szönöm», — ha csak nem gondolatban, — míg 
egészen fel nem értünk (a mi ugyan gyorsan 
következett be), mert a beszéd megtörte volna 
a varázst. De azt hiszem, Brown megértette, 
hogy kellőn méltatok mindent és főleg azt, a 
mit ő tett értem. 

Mikor az út végére értünk, fönt nyitva volt 
egy nagy kapu és előtte egyike amaz elragadó, 
őszhajú, méltóságos tartású kedves öregeknek 
állt, kiket bizonyosan azért kellett a kastélyok 
őreivé tenni, mert alakjok oly szerencsésen 
illik az egész környezethez. De a mi emberünk 
arczán - - nekem legalább úgy tetszett - - a 
rendestől eltérő kifejezés volt látható valamely 
oknál fogva, nagy izgatottság, sőt majdnem 
ijedelem. Úgy képzelem, a kocsi és a jelenet 
szokatlansága hozta ki sodrából, bár Brown 
rendkívül ügyességgel hajtott a terrasz-kertig, 
a hol megállította kocsinkat. 

«Ennél a kapunál— így szólt a kedves öreg 
bácsi, — fogadta I. Ferencz franczia király 
MII. Henrik angol királyt, ki száz lovag kísé¬ 

retében robogott fel a torony belsejében kígyózó 
úton. Ma történik először, hogy automobil tette 
meg ezt az utat és jutott fel idáig; ennélfogva 
az ön megjelenése, madernqiselle, történelmi 
esemény.» És oly szépen hajlongott, hogy 
szinte könnyekre fakadtam, mivel nem hoztam 
el erszényemet és így nem adhattam neki az 
érdemelt jutalmat (ezt a szót kell használnom 
borravaló helyett.) Szerencsére Brown el volt 
látva pénzzel. Valami aranysárga csillogó tárgy 
vándorolt az ő kezéből az öreg bácsiéba, 'ki 
a honfitársainál általánosan elterjedt szin-
padiassággal újra és újra meghajtotta magát 
és mélyen megemelintette kalapját. Csak ne 
lett volna az a valami, a mi kezébe csúszott, 
sárga, hanem fehér, akkor, azt hiszem, alig 
tűrte volna, hogy oly tágas ívben hajtsunk kö¬ 
rül a kertben, mielőtt a torony hűvös fél¬ 
homályába visszaereszkedtünk. 

üli, ez a leszállás a magasból! Levegő után 
kapkodok, ha csak gondolok reá. Úgy elállt a 
lélegzetünk, mint a tobogganszánkázás alkal¬ 
mával, csakhogy még annál is nagyobbszerű 
volt. Brown rettentő gyorsan hajtott, de én egy 
cseppet sem féltem, mert teljesen megbízom 
ügyességében. Ha azt állítaná, hogy átvisz a 
Niagarán és a mellett a szemembe nézne bizo¬ 
nyos módon, a hogy szokta tenni, mikor be¬ 
szél, azt hiszem, kész volnék a Niagarának is 
nekimenni, — feltéve természetesen, hogy ne¬ 
ked nem volna ellenvetésed. 

Azon vettem észre magamat, hogy Poe mael-
strömi hajózására gondolok és mikor erről ké¬ 
sőbb Brownnak is említést tettem, kitűnt, hogy 
ő is olvasta a költeményt. A kocsit tökéletes 
pontossággal kezelte és hajszálnyi pontosság¬ 
gal kormányozta. Egy pillanat alatt voltunk 
lent, vagy talán én tartottam oly rövidnek az 
időt; és mikor kiértünk a napfényben ragyogó 
kis utczákra, olyan érzésem volt, mintha külö¬ 
nös álom után hirtelen felébrednék. Még három 
perez eltelte után hotelünk ajtajához értünk és 
én azon tűnődtem, vájjon álom volt-e mindez, 
vagy valóság. 

cBrown, — szóltam, — egyszer már a sze¬ 
mébe mondtam, hogy ön őrangyalom bőrköd-
mönben. Most pedig azt hiszem, hogy szürke 
nyári öltözetbe bujtatott géniusz. A mai reggel 
a legszebb volt egész életemben. De igazán 
meg kell mondania, mennyit fizetett a vár¬ 
nagynak, hogy azonnal visszaadhassam a 
pénzt. D 

A sugárzó mosoly, mely ajkai körül játszott, 
hirtelen eltűnt és komolyan összeránczolta 
homlokát: «A mai reggel nekem is igen «zép 
volt, miss, — válaszolt egész alázattal, 4- de 
nagyon el lesz rontva, ha nem tetszik mindent 
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úgy hagyni, a hogy van. Én csak néhány 
frankot költöttem és ennyit megengedhetek 
magamnak, minthogy igen jó fizetést húzok. 
Ön mindig annyira jólelkű, hogy bizonyára 
most sem óhajt engem megbántani.)) 

Persze hogy ezt nem akartam; így tehát 
több szavam nem lehetett, nemde ? Ámbár ré¬ 
gebben, mielőtt az a sok motorcsoda kezdő¬ 
dött, különösnek találtam volna, hogy a szol¬ 
gálatomban levő chauffeur fizessen helyettem. 

Most azonban, Apuskám, lelkiismeretem kezd 
furdalni és minden lap leírása után (különö¬ 
sen ba hosszú leírásokat tartalmaz) azon töp¬ 
rengek, vájjon nem untatlak-e. Nem akarom 
egész napi programmunkat mintegy én masse 
előadni. Összefoglalva a történteket, annyit 
mondhatok, hogy kizárólag kastélyok belsejé¬ 
ben, szomszédságában, környékében éltünk, 
mozogtunk és léteztünk. Ez a Loire melléke 
valóságos tündérország, a hol mindenkinek 
vagy kastélya volt, vagy legalább oly úri haj¬ 
léka, mely inkább várhoz, mint magánházhoz 
hasonlított. A folyó partján állva, ha akár fel¬ 
felé, akár lefelé tekintünk, minden dombon 
egy-egy cháteau tűnik szemünkbe és mind¬ 
egyikhez annyi történeti emlék fűződik, hogy 
vaskos kötetet töltene meg. Hogy a kastélyok 
épségben kerültek ki a forradalom viharából, 
az valóságos csoda. De tény, hogy fenmarad-
tak, és habár számos restaurálás történt, ezt 
oly ügyes kezek végezték, melyek nyomát a 
legélesebb szem sem tudja felismerni. 

Ha módomban volna eme kiállításba való 
kastélyok egyikében élni, Chenonceaux-t vá¬ 
lasztanám ki magamnak. Ide a toronylátogatás 
napján (így jelzem naplómban a mai napot) és 
Tours felé tartva érkeztünk. Hiába vennéd te¬ 
kintetbe gusztusomat, apuskám, nem vásárol¬ 
hatnád meg számomra a kastélyt, mert valaki 
már megelőzött. De ha találsz folyót, mely oly 
bájos, mint a Cher (nagyon megfelelő neve ez 
a Loire kis mellékfolyójának, mely mellett, 
vagy - - még helyesebben mondva - - mely 
fölött Chenonceaux fekszik), szeretném, ha en¬ 
nek mintája szerint építenél számomra kas¬ 
télyt. Ép azért pontosan le akarom írni, 
milyen. 

Lássuk csak, milyen is? Ha valamihez hason¬ 
lítanám, légies semminek kellene térbeli fek¬ 
vést és nevet adnom. Nem mintha Chenonceaux 
semmiség volna, ép ellenkezőleg; de oly légies 
és vidám benyomást kelt, oly édes és ámító, 
mint ama ó-divatú franczia phanson-ok egyike, 
melyeket oly nagyon szeretsz hallgatni, ha 
nyári estéken gitárkisérettel énekelgetek. Meg¬ 
mondták nekem, de azt hiszem, e nélkül is 
ösztönszerűleg kitaláltam volna, hogy a kas¬ 
tély valamely szép szeszélyes hölgy kedvéért 
épült. Ha ilyen hölgyet házzá lehetne átvará¬ 
zsolni, szakasztott olyan volna, mint Chenon¬ 
ceaux és az átalakulás semmit sem vonna le 
szépségéből. Megengedem, hogy Diane de Poi-
tiers nem a legjobban választott tárgya oly jó-
nevelésű fiatal hölgy rokonszenvénél^ a milyen 
Chauncey Kandolph leánya; de én őt sajná¬ 
lom, — nem tehetek róla, - mert az utálatos 
vén szatyor Medici Katalin a kastélyt elkap¬ 
kodta tőle, mikor még ki sem hűlt a sírba fek¬ 
tetett II. Henrik holtteste. Képzeld csak el, 
mit érezhetett Diane, ki annyira szerette ezt a 
helyet, ha arra gondolt, hogy az ő szép szobái¬ 
ban a vaskos Katalin terpeszkedik örökös fe¬ 
kete ruhájával. Mellékesen említve, láttuk is a 
Diane szép szobáit, mert oly napon látogattuk 
meg a kastélyt (Brown rendezte így), a mikor 
szabad annak mjnden részét megnézni, és az 
okos milliomosok, kik tulajdonosai, elég értel¬ 
mesek és jóizlésűek voltak mindent úgy hagyni, 
a hogy - - legalább Katalin idejében — volt. 
A kellemetlen utóizt pedig, melyet a Katalin¬ 
nal való foglalkozás hátrahagy, megszüntetheti 
az ember, ha a kis Stuart Máriára gondol, ki 
úgy énekelt e termekben, mint a pacsirta és a 
kertben életének legboldogabb napjait töltötte. 

Nem gondolná senki, hogy oly komor és 
ármánykodó lélek, mint Kataliné, valamely 
rejtett zugában a szépet is befogadhatta; de 
hogy a szépet kedvelnie kellett, kitűnik onnan, 
hogy képes volt a hídfolyosót tervezni, mely 
a Cher túlsó partjára vezet és ez utóbbit me¬ 
rész ívben összeköti az eredeti épülettel, a 
honnan kiindul. 

Tours nekem első tekintetre igen közuapias-
nak és szürkének tetszett, főleg Chenonceaux 
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után, melynek délibábos képe az egész úton 
folyvást szemeim előtt lebegett. Ügy látszik, 
hogy a látnivalóktól mindig a folyó választ el 
bennünket és ha valamihez el akarunk jutni, ez 
csak úgy történhetik, ha a túlsó partra hosszú 
hidakon megyünk át. így volt Toursban is, a 
hol a híd különösen hosszú és igen szép. Attól 
tartok azonban, hogy mivel már esteledett, a 
sötétségben és a kemény hideg miatt is a hídra 
nem fordítottam volna nagy figyelmet, ha Brown 
nem súgja meg, hogy Balzac Francziaország 
egyik legszebb építészeti emlékének nevezte. 
Azután alig egy perczczel utóbb a város elején 
két kísértetiesen fehér szobrot láttunk cgv'tá¬ 
gas pázsitos tér közepén. «Itt van, miss, Fran¬ 
cziaország eme részének két védszelleme, -
szólt Brown, - - Eabelais és Descartes." Mhv 
e szók elhangzottak, mi villámgyors haladtunk¬ 
ban már jóval odább jutottunk,'de én hátrafor¬ 
dítottam a fejemet, mígnem a nyakam meg-
fájult tőle. Megfigyelted-e már, hogy a legtöbb 
dolog, a melyről azt halljuk, hogy érdemes 
megnézni és a melyet nagyon óhajtanánk látni, 
vágj a hátunk mögött van, vagy oldalt esik 
tőlünk, csak azért, hogy mentül több vesződsé-
günk legyen? Azt hiszem, ebben valami külö¬ 
nös * tanulság rejlik)), mint a herczegnő mondja 
Alice tündérmeséjében. 

Akkor este (különös okom van a szót hang¬ 
súlyozni) Tours egyetlen hosszú egyenes ut-
czából látszott állani, melynek végére érve, 
balra fordultunk és egy hotel kapuja előtt meg¬ 
állítottuk a kocsit. Kívülről egészen közönsé¬ 
ges hotelnek látszott és épen nem sejtettem, 
hogy lassankint milyen benyomásokat fog reám 
gyakorolni. 

Fáradt voltam, nem fizikailag, a sok munká¬ 
tól, de úgy éreztem, hogy már annyit csodál¬ 
tam és élveztem, hogy befogadó képességem 
elérte a határt, belsőm színültig megtelt, egy 
cséppel több már határozottan megártana. Is¬ 
mered te az ilyen érzetet? Épen ebben a han¬ 
gulatban nagyon meg tudom becsülni a mele¬ 
get és kényelmet. Mindkettőben kellő részem 
vol. Két hálószobát kaptunk, a Mary néniét az 
enyimtől közös társalgóterem választotta el. 
Kedves, régi divatú szobák voltak és — a mi 
fő — franczia ó-divatúak, a mi engem különö¬ 
sen elhajolt. Mindketten igyekeztünk magun¬ 
kat annyira csinosítani, a mennyire a termé¬ 
szet adományai egyiknek is, másiknak is meg¬ 
engedték, azután lementünk az ebédlőbe. Itt 
várt ránk az első nagy meglepetés. A terem 
majdnem vetélkedett a eháteaubeliékkel, úgy az 
értékes gobelinek és a falak faburkolata, mint 
a sokágú karos gyertyatartók pompája tekin¬ 
tetében. Különben meg vagyok győződve, hogy 
az ebéd sem lehetett volna jobb bármely chá-
teauban. Soha életemben nem ettem még oly 
jóízűen, de önkénytelenül azon töprengtem, mi 
van most a szegény Brownnal, míg mi lustál-
kodók a salle á manger-ben fényes lakománál 
ülőnk. Beád is gondoltam, Apuska, mert neked 
ízlettek volna a feltálalt ételek. Gazdag volt a 
menü és délfrancziaországi, az ízök oly hatá¬ 
rozottan a Provence-ra vallott, mintha valaki 
e nevet fülünkbe súgta volna. Mary néni már 
mindentudó útikönyveiből olvasta, hogy a Tou-
raine és a Provence egyaránt híres a jó, finom 
konyháról. Ezúttal az útikönyvnek igaza volt. 
Mindenféle kitűnő, ügyes fogásból állt az ebéd; 
volt ott ruletten és sok más, a minek láttára a 
nyál összefutna szádban (én persze, ha szintén 
ott volnék, úgy tennék, mintha semmit sem 
vennék észre). A főpinczér kérdésemre meg¬ 
mondta, hogy az étkek Toursnak és a hotel¬ 
nek különlegességei. Úgy vettem észre, hogy 
ő maga is Toursnak és a hotelnek egyik külön¬ 
legessége. Modora a legszelídebb, legmegnye-
rőbb és mégis méltóságteljes: a tálat oly szé¬ 
pen helyezi a vendég elé, hogy ezzel szinte 
megfűszerezi az ételt, melyhez aztán kétszere¬ 
zett étvágygyal lát a vendég. Még egy ember 
van a hotelben, a ki szintén növeli a zamatos¬ 
ságot. Valóságos élő czégérként szerepel. Nap¬ 
pal ő a vnlet de chambre és vörös mellényt 
hord, de ennél is pirosabb az arcza és élén¬ 
kebb a szeme; estebédkor ő a felszolgáló pin-
czér, kifogástalan dress-ben: azután ismét va-
let-íéni szolgál egész éjfélig. Ha gyilkos szán¬ 
dékkal indulnék valahová, csak reá kellene 
néznem, hogy kellemes hangulatba jöjjek; és 
valahányszor a borok jegyzékét tartotta élénkbe, 
moBolylyal piros arczán, várva, hogy válasz-

szunk, más bor, mint champagnei, nem lát¬ 
szott hozzá méltónak. De pezsgőzni nagy tékoz-
lás volna két kisérő nélküli nő részéről. Mind¬ 
amellett elhatároztam, hogy pezsgőt hozatunk, 
hadd emeljünk poharat az új kocsira és boszan-
kodjék egy kicsit Mary néni. De ekkor a rubin-
tos szemű valet tiszteletteljesen azt kérdezte 
kellemes délfrancziai táj szólással, nem ki van -
nék-e egy kis helyi termésű bort, gyöngyöző 
vouvray-t, mely egészen konty alá való bor. 
Elfogadtuk a vouvray-it, mely nevetségesen 
olcsó, de kitűnő zamatú volt. Mary nénivel 
egyetértöleg, persze csak női szakértelemmel, 
úgy találtam, hogy a vouvray-i különb minden 
champagneinál. Poharat emeltünk a te egész¬ 
ségedre ; ittunk a kocsiért és egyszerre mintegy 
sugallatként felkiáltottam, poharamat magasra 
emelve : «Éljen a legpáratlanabb chauffeur!» 

"Miféle chauffur? Mit akar ezzel mon¬ 
dani?* - - kérdezősködött Mary néni. 

"Csak egy legpáratlanabb chauffeur létezik, 
s ez Brown, — magyarázgattam. - - Épen most 
eszembe jutott, hogy ez az elnevezés illik ró, 
mivel alapos kilátásunk van, hogy a világ 
végéig gördít bennünket azzal a tempóval, 
mely az új kocsi sajátja." 

"Reményiem, édes Mollym,-- jegyzé meg 
Mary néni szigorú hangon, némi haraggal ütve 
pohara fenekét az asztalhoz, — nem fogja a 
fiatal embert szemtől-szembe ily módon szólí¬ 
tani. Máris nagyon sok szabadságot engedhe¬ 
tett meg magának és ámbár eddig — ezt el 
kell ismernem - - nem igen próbált visszaélni 
kivételes helyzetével, bármely pillanatban ki¬ 
törhet.* 

Sajnálatomra be kell vallanom, Apuska, erre 
csak annyit mondtam: «Pooh !» Aztán mégis 
megkérdeztem Mary nénitől, vájjon működés¬ 
ben lévő tűzhányónak tartja-e Brown-t? Akár-
mint legyen, ha Brown szemébe mondom is, 
ő a legpáratlanabb chauffeur nekem és az is 
marad, habár talán nem hizelegne neki, hogy 
csak vouvray-i borral történt a keresztelés és 
nem pezsgővel, mint mikor a vizrebocsátott 
hajó kapja nevét. 

Tegnap pálmákat láttam, melyek a piacé 
díszei, és csókokat hintettem feléjök, mert azt 
hirdetik, hogy a délvidék küszöbén állunk. 
Még valami van Toursban, a mi nézetem sze¬ 
rint a délvidékre emlékeztet, a pdlisserie. Mary 
néni és én találtunk egy czukrászt, a ki csoda¬ 
dolgokat mivel. De úgy látszik, Tours városá¬ 
ban már régebben felfedezte őt a közönség, 
mert valamennyi szép és divatos hölgy dél¬ 
utánonként hozzá tódul kávézni és kalácsot 
enni. Mi is úgy teszünk, ha ráérünk, és tegnap 
Mary néni tizenkétféle kis kalácsot fogyasztott 
el, melyek közül egyik sem volt olyan, mint a 
másik. Hisz, tudod, a kalács ott oly jó, hogy 
Mary néni, mint kijelentette, lelkiismeretes tu¬ 
rista létére kötelességének tartotta a kalácsnak 
minden a boltban árult fajtáját megkóstolni és 
így kiismerni a legkülönbet. De utána kissé 
furcsán érezte magát és ebédkor egypárt a leg¬ 
jobb fogások közül érintetlenül kellett hagynia. 

Toursban oly jól használtuk fel a rendelke¬ 
zésünkre álló időt, hogy büszkék lehetünk rá 
>/íi. vagy — úgy hiszem — inkább még a leg¬ 
páratlanabb chauffeur. Brown reggel mindig 
kirándulásokat rendezett a város környékére, 
délutánonkint pedig, mielőtt besötétedett, sorra 
vettük a város nevezetességeit. De egyet a Tours¬ 
ban töltött három nap közül arra fordítottunk, 
hogy Langeaisba és Azay-le-Rideauba kocsiz-
tunk. 

Űj automobilunk valóságos kincs és Brown 
úgy vezeti, mintha bizonyos szimpáthia fűzné 
hozzá. Némelykor ijesztő gyorsasággal roha¬ 
nunk, de ez csak akkor lehetséges, ha hosszú 
egyenes út áll előttünk, melyen, a meddig a 
szem ellát, nem is járnak mások. Brown na¬ 
gyon figyelmes a közönséges kocsin járókkal 
szemben és azt szokta mondani, hogy az igazi 
sportkedvelő, ha automobilt használ, köteles 
minden más útjába akadó egyén jogait tiszte¬ 
letben tartani. Azonnal lassítja a menetet vagy 
meg is állítja a kocsit, mihelyt csökönyös ló¬ 
val találkozunk. Egy ízben kifogta a buta álla¬ 
tot, mely szörnyen ijedősnek látszott, elvezette 
az automobil mellett és mikor a ló egészen 
lecsillapodott, annak öreg paraszt gazdája fel¬ 
kiáltott, hogy soha nem volna panasz, ha min¬ 
den automobil-utas így viselkednék. Az elve¬ 
szített időt természetesen ki kellett pótolnunk, 
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és ha Brown nekiereszti a kocsit, mint mon¬ 
dani szokta, ha a gyorsvonat sebességével 
haladunk, akkor érezzük, hogy így igazán ér¬ 
demes élni. Mikor nagyon szép a vidék, lassan 
haladunk és a száguldozást csak akkor kezd¬ 
jük újból, ha egyhangú tájékhoz érünk. 

Úgy tudom, olvastad angol fordításban Balzac 
regényét: «Duchesse deLangeais»-t; hisz épen 
én adtam kezedbe. Nem hiszem, hogy a neve¬ 
zett hölgy valósággal élt a langeais-i kastély¬ 
ban, vagy bárhol is; de az ő alakját odakép¬ 
zelve, sokkal érdekesebbnek találtam Langeais-t 
mintha ez az alak a képből hiányzanék. 

A kastély nagy, szürke, komor tekintetű és 
párkányzátos erőd és egészen boldognak érez¬ 
tem magamat, hogy használható dobogó hidat 
találtam rajta. Majdnem a kapuig gördült ko¬ 
csink az igen régi városka tiszta utczáin ke¬ 
resztül és épen a bejárattal szemben láttunk 
egy különös alakú házat, a hol — úgy mondta 
Brown, - - Eabelais élt valamikor. Azt hiszem, 
Mary néni soha hírét sem hallotta Eabelais-
nak. Mindamellett nagy hévvel ráirányozta a 
házra a ködakot. Később persze, mikor kellő 
komolysággal tudattam vele, hogy Eabelais 
olyan dolgokat irt, melyeket apUskám tilalma 
folytán nem szabad olvasnom, ő azonban, ha 
úgy tetszik, bátran olvashat, ijedten felsikol-
tott és azzal fenyegetődzött, hogy inkább min¬ 
den felvételét megsemmisíti, de azt az ecjyet 
nem mutatja meg senkinek. Eeménylem, hogy 
én nem leszek soha vén kisasszony! 

(Folytatása következik.) 

A M. KIK.ÁLLAMVASUTAK GÉPGYÁRÁNAK 
ÚJ MUNKÁS LAKÓ-TELEPE. 

A fővárosi lakásínség és házbéruzsora miatt 
tán még sohasem hangzott el annyi panasz, 
mint most, a házbérnegyedet követő hetekben, 
a midőn vajmi kevés lakó kerülte el a házbér¬ 
emelés gyakran ismétlődő kellemetlenségeit. 

A legérzékenyebben a munkásosztályt sújtja 
a házbéreknek aránytalan emelése, a melyhez 
ezidén a spekulácziónak egy újabb hajtása, a 
a negyedéves lakásoknak heti bérben való ki¬ 
adása járult, a mi egyértelmű a lakás bérének 
30—50 százalékkal való emelésével. 

A sok panasz és elkeseredés közepette jól 
esik tudni, hogy nem mindenütt elégszenek meg 
a kérdés elméleti megvitatásával, hanem a 
•(Kétszer ad, ki gyorsan ad» elvét szem előtt 
tartva sietnek a bajok orvoslására. 

A kormány által építendő kispesti munkás¬ 
telep telkén már kész a hatalmas téglaégető, 
mely néhány hét múlva megkezdi a homok¬ 
téglák gyártását és így függetleníti ezt a nagy¬ 
szabású építkezést a magántéglagyáraktól. Az 
állami vasgyárak igazgatósága pedig a jó ügy¬ 
höz méltó gyorsasággal építteti a vezetése alatt 
álló m. kir. államvasutak gépgyára főnöksége 
útján annak munkáelakóházait. Még csak a 
múlt év júliusában fogtak hozzá s már ez év 

májusában 12 / család költözik be az első négy¬ 
emeletes lakóházba. 

Az Orczy-úti kálvária mögött, a Simor-, 
Szapáry-, Golgota-, és Delej-utczák által hatá¬ 
rolt telektömbön, a m. kir. államvasutak gép¬ 
gyára és a tisztviselőtelep között épült ez a ha¬ 
talmas lakótelep, mely egy közös nagy udvar¬ 
ral bíró négyemeletes épület-négyszöget fog 
képezni. Minthogy azonban emeletenkint 6—6 
lakáshoz külön lépcső vezet, tulajdonképen 24 
egymástól elkülönített épület sorakozik egymás 
mellé. 

Összesen 648 lakás lesz a telepen, melyek 
kevés kivétellel egyszobásak s mindegyikhez 
konyha kamra és külön closet tartozik. 

Évi bérük 210 koronától 306 koronáig vál¬ 
tozik a szerint a mint kis kert is tartozik a la¬ 
káshoz vagy pedig a felsőbb emeleteken van¬ 
nak. A gyári tűzoltók kedvezményben 'részesül¬ 
nek, a mennyiben bármely lakásért 48 koroná¬ 
val kevesebbet fizetnek. 

Minden lakásban vízvezeték és légszeszcső¬ 
vezeték lesz s azonkívül minden konyha a 
rendes takaréktűzhely mellett még külön gáz¬ 
főző berendezést is kap. 

Érdekes újítás, hogy a légszeszcsővezeték 
egy automatikus légszeszmérő órával kapcsola¬ 
tos s ha az illető lakó egy 20 filléres pénz¬ 
darabot dob az automatába, a légszeszmérő 
óra önműködőleg egy köbméter légszeszt bocsát 
át, mellyel főzhet és világithat a lakó, mig 
ezt fel nem használta. Dobhat azonban be 
egyszerre több 20 fillérest is, egész 12 dara¬ 
big, úgy, hogy egyidőre nincs az automatával 
gondja. Ha fogytán van a légszesz, ezt jelzi 

az automata, hogy még idejekorán dobhassa¬ 
nak be ismét pénzt. 

Épúgy állandóan mutatja egy óramű, hogy 
mennyi a kifizetett, tehát még felhasználható 
légszesz, továbbá hogy hány köbméter légszesz 
fogyott és hogy hány 20 filléresnek kell az 
automatában lennie. A kinek tehát nincs pénze 
rá, az nem fog légszeszt égetni, a ki pedig 
éget, annak könnyebbségére lesz, hogy aprán-
kint fizetheti be a légszesz árát, melyet havon-
kint, egy összegben már nehezebben tudna 
megtéríteni. 

Viszont nagy megtakarítás, hogy a nélkül 
hogy befűtsön a takaréktűzhelybe, megmelegít¬ 
heti reggelijét, vacsoráját, sőt nyáron a nagy 
melegben egészen elkerülheti a konyhában való 
tüzelést. 

Újítás számba megy a központi mosóház is, 
a hol gőzzel fűtött üstökben és villamos erővel 
hajtott gépek segélyével az eddigi egész napi 
mosás helyett egy óra alatt kimoshatja a há¬ 
ziasszony egész családjának fehéneműjét, sőt 
a szárítókamrában mindjárt megszárítva még 
aznap megmángorolhatja. 

Az udvari épületben néhány fillér használati 
díj ellenében közös gőzfürdő, meleg és hideg¬ 
víz medencze és külön kádfürdők állanak majd 
a munkások rendelkezésére. 

Élelmi szügségleteik nagyrészét a Máv. al¬ 
kalmazottai fogyasztási szövetkezetének az 
egyik épületben elhelyezett árúcsarnokában 
szerezhetik be. 

Egy különálló hatalmas épületben lesz a 
munkás étterem, fővárosunknak legnagyobb 
terme, a hol a gyár munkásai közül azok ét¬ 
keznek, a kik a főváros környékén vagy pedig 
a gyártól távolabb laknak s délben nem me¬ 
hetnek haza és ebédjüket magukkal hozzák 
vagy pedig hozzátartozóik által odavitetik. Itt 
külön e czólra készített kályhákban melegíthe¬ 
tik fel vagy tehetik melegre az ételt. 

Ebben az épületben lesz a vendéglő, a gyári 
tisztviselők kaszinója, a munkás-önképzőkör és 
dalárda helyiségei, s azonkívül műkedvelői 
előadások részére megfelelően felszerelhető 
emelvényről is történt gondoskodás. 

Szép helyiségeket kap a munkások gyermekei 
részére a gyár által fentartott kisdedóvó is. 

'Folyó' "év Őszén elkészülnék1 az " összes, 
— Dr. Lipták Pál műépítész tervei szerint ké¬ 
szült - - épületek, úgy hogy novemberre be¬ 
költözhetnek az összes lakók ezen modem 
lakótelepre, mely méltán veheti fel a versenyt 
a külföld hasonló munkásjóléti intézményeivel. 

Szicberth Imre. 

A HÉTRŐL. 
Az európai koncéért. Egy hangversenymestertől 

egyszer valaki megkérdezte: 
— Mondja csak, uram, tulajdonképen mi az ön 

föladata ? 
Erre a kérdezett a következő szíves felvilágosí¬ 

tással szolgált: 
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— A hangverseny, uram, tudvalevőleg az, a mi 
sehogyse akar összemenni, harmóniává válni. Az 
én föladatom pedig, hogy megpukkadjak, a míg 
végre mégis csak összemegy és megvan a har¬ 
mónia. 

Az európai konczertről vagy a nagyhatalmak 
konczertjéről szólván, maradjunk csak meg ennek 
a definieziónak az első részénél: a hangverseny 
meghatározásánál. Az emberek folyton kérdezik ma¬ 
guktól is, meg egymástól is: miért konczert a nagy¬ 
hatalmak konczertje és mi ebben a konczertben a — 
konczert ? Ki hallja a muzsikáját ? A most hullámzó 
Balkán-kérdés, ha egyébre nem is, arra minden¬ 
esetre jó, hogy ebben a dologban megadja a felvilá¬ 
gosítást, íme : hónapokon át a legviharosabb zene¬ 
bona dübörög; valóságos káosza az egymás ellen 
csapkodó és egymást túlharsogó hangoknak, a mely 
nyugtalansággal, idegességgel és aggodalommal tölti 
el a népeket, íme : ez az, mikor minden hatalom a 
maga nótáját fújja, ki igazán, ki hamisan, de tekin¬ 
tet nélkül arra, hogy a másik mit énekel, illetve 
nem törődve vele, hogy azzal harmóniában legyen. 
Ez a legfélelmetesebb macskazene vagy boszorkány-
muzsika. Most azután a hangverseny-mester, a dip-
Jomatarkar föladata, hogy éjjel-nappal munkálkod¬ 
ván, ennek a zenebonának véget vessen. Hajói dol¬ 
gozik, a lárma mindig halkabb lesz és végezetül 
teljesen elnémul. Ez a néma muzsika, a béke 
csöndje, ez a hatalmak konczertje. Nem az a hiva¬ 
tása, hogy hangosan szóljon, hanem az, hogy össze 
ne zavarodjék. Mert ha hallani lehet, akkor az már 
nem muzsika, hanem zenebona. 

•K 

A kirakat. A kereskedők egyesülete a tavaszszal 
kirakat-versenyt rendez Budapesten és ennek a 
versenynek a költségeihez a fővárostól is kért nsmi 
hozzájárulást. Szándékosan írunk hozzájárulást és 
nem támogatást, mert hogy egy ilyen nem valami 
nagy költségű vállalkozáshoz rá vannak-e szorulva 
a budapesti kereskedők a főváros támogatására, 
ezen lehetne vitatkozni: de hogy a hozzájárulás¬ 
hoz való igény teljesen jogosult, az bizonyos. Az 
üzleti kirakat ugyan legelsősorban az illető boltnak 
az érdekét szolgálja, ennek a plakátja és reklámja ; 
de nagyon jól tudjuk, hogy a plakát is túl van már 
azon a koron, mikor minden kötelessége és rendel¬ 
tetése teljesen kimerült az üzleti érdek szolgálás -
bán. A művészet, a szépnek szolgálata ezen a terü¬ 
leten is megköveteli a maga érvényesülését, mint a 
városi élet egész fölületén. Ma a plakáttól azt is el¬ 
várjuk, hogy ne csak hangos, hanem művészileg 
is vonzó hirdetője, szószólója, ajánlója legyen an¬ 
nak, a mit kinál: magában is érdekes, szép produk¬ 
tuma a mesterségének. Ugyanez áll teljes mérték¬ 
ben a kirakatokra is. Ezeknek az érdekes, szép, 
ízléses, sőt művészi kiállítása is hozzátartozik egy 
város külső szépségéhez és művészi érzékének doku¬ 
mentumaihoz. Parisba az életnek, a históriának és 
& művészetnek dús érdekességei, Velenczébe az 
egész város alkatának sajátos varázsa vonzza az 
•emberek százezreit, de a kik a Louvre műkincseiben 
•és a Canale Grandé bűbájos képében elgyönyörköd¬ 
tek, szívesen ődöngenek a Eue Eoyal-on és a Mer-
oeria szűk utczáin is egyáltalában nem röstelni 
való érdeklődéssel, sőt élvezettel nézegetve a tükrös, 
bársonyos kirakatok nagy ízléssel elrendezett sok 
finom, szép portékáját, ékszereit, selymeit és csecse-

. becséit. Milánónak a Viktor Emánuel galéria sely¬ 
mes, márványos és ékszeres kirakatai majdnem olyan 
•emlegetett nevezetessége, mint a Bréra termei: 
pénzt meg bizonyára többet ott marasztal az idege-
Jiek zsebéből. Budapesten se hiányzik, de még meg¬ 
lehetősen kevés a szép kirakat, tehát helyes törek¬ 
vés, ha a város külső szépségének ezen a területén 
is megindul a fejlesztés munkája. Ma a jó bornak 
is kell czégér, sőt kell az is, hogy ez a czégér vonzó, 
ögyes, művészi legyen. 

* 
A meghamisított .diák. Szomorúbb és egyben jel¬ 

lemzőbb dolgot ritkán olvastunk, mint a meghami¬ 
sított diákról szóló napi hírt. Egy apa — egyete¬ 
met végzett ember -*- egy vidéki város gimnáziu¬ 
mában a maga fia helyett egy másik diákkal akarta 
letétetni a vizsgát, természetesen azért, mert semmi 
kilátása se lehetett arra, hogy az ő fia meg tudjon 
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felelni és jó bizonyítványt kapjon. A hamisításra 
fölfogadott diák vizsgája sikerült volna is, de maga 
a terv megbukott: a megszédült apa a fiának bizo¬ 
nyítványt szerezni nem tudott, de szerzett a maga 
számára egy kriminális dolgot, bünfenyítő följelen¬ 
tést. A megbántott erkölcs háborgására ebben a 
szomorú esetben fordulót tesznek azok a motívu¬ 
mok, a melyek a megtévedt embert bűnre ragadták. 
A megtorlás az igazságszolgáltatás munkája : a birói 
Ítéletet nincs miért tetéznünk. E büntetés nélkül is 
elég keserves bünhődés egy apának az a tudat, hogy 
a fiának az élet első lépéseinél is ilyen mankóra 
volt szüksége. De — és itt szélesedik ki a kérdés — 
szüksége volt-e rá csakugyan? Az kétségtelennek 
látszik, hogy az a fiú rósz diák. A tanuláshoz hiány¬ 
zik vagy a kedve vagy a képessége, vagy a kedve 
is, a képessége is. Erről elegendő bizonyságot ad¬ 
hatott az apjának. De vájjon okvetetlenül tanult 
embernek kell-e annak Ittmie, a kinek a tanulás 
nem kenyere? Nincs-e száz más hasznos, derék, 
munkás és jó pálya, a melyen az a fiú szépen meg¬ 
állhatna, haladhatna és boldogulhatna? Micsoda 
beteg elvakultaága a szülői hiúságnak az, a mely 
még bűn árán is olyan pályára akarja csempészni a 
gyermeket, a hol, igaz tartalma szerint, reá csak 
bukás várakozhatik ? Micsoda elvakultsága az er¬ 
kölcsnek az, a mely a boldogulás szükséges elemé¬ 
nek nem a tudást, hanem a bizonyítványt tartja, 
még akkor is, ha ez a bizonyítvány hamis és lopott ? 
És végül micsoda elvakultsága a szeretetnek az, a 
mely egy így megalapozott exisztenczia hátára rá 
meri bizni a saját gyermeke sorsát és jövőjét? 

* 
Az elnök fizetése. Az amerikai Egyesült-Államok 

kongresszusa elvetette azt a javaslatot, hogy a köz¬ 
társasági elnök fizetését fölemeljék. Ezt a határoza¬ 
tot a demokrata gondolkodás diadala gyanánt óhajt¬ 
ják ünnepeltetni: de vájjon csakugyan az-e, a mi¬ 
nek a röptében ítélkező gondolkodás föltüteti. 
A hatalmas köztársaság elnökének a fizetése het¬ 
venötezer dollár. Körülbelül egy harmadrésze a 
szerb király czivilistájának. Ha kikerekítették volna 
százezer dollárra, akkor a szerb czivilistának a fe¬ 
lére emelkedett volna. Az az okoskodás, hogy a 
demokrata köztársaság elnöke adjon példát a taka¬ 
rékos, polgári életre, kétségtelenül igen tetszetős 
és helyén való is lenne, ha az Egyesült-Államok 
nemzeti erénye gyanánt lenne ismeretes az anya¬ 
giakban való igénytelenség, a pénz hatalmának és 
tiszteletének lefokozottsága, a puritánság és az egy¬ 
szerűség kultusza. Csakhogy a dolog nem így van, 
hanem épen megfordítva. Az aranyborjú imádása 
sehol se oly mély és általános, mert Amerikában, a 
a hol a milliárdosok listája a nemzeti büszkeség 
himnuszának a szövege és a dollárfejedelmeket 
valóságos alattvalói hódolat rajongja körül. A hol a 
gazdagság tisztelete ennyire áthatja a lelkeket, ott 

a szegénységi fogadalom rákényszerítése arra, a 
kinek a nemzeti méltóság képviseletét adták hiva¬ 
tásul, farizeus hivalkodás egy nem létező erény¬ 
nyel, eredményében pedig egy nagy kiváltság bizto¬ 
sítása a gazdagság számára. Mert egy olyan állást, 
a melynek a költsége több mint a honorálása, ter¬ 
mészetszerűleg csak gazdag ember áhíthat és visel¬ 
het, a kinek van miből ráfizetni a dicsőségért a 
tisztességre. Tudvalevőleg Roosevelt is azért nem 
óhajtott tovább elnök maradni, mert minden taka¬ 
rékossága mellett is anyagilag bele kellett volna 
pusztulnia a méltóságába. A vagyonának tete¬ 
mes részét már így is ráfizette, Taft, az új elnök 
rengeteg vagyon ura, ő tehát bírja így is a .dicső¬ 
séget. De csakis ezért bírja. A demokráczia diadalá¬ 
ról szó se lehet, mert mennél alacsonyabb az elnök 
fizetése annál magasabb vagyoni czenzust követel a 
méltósága. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Eötvös Károly újabb művei. Most újabb négy 

kötettel áll az olvasó elé Eötvös Károly, a ki pár év 
óta ugyancsak nekibuzdult, hogy kipótolja azt, a 
mit ifjabb éveiben a politikai küzdelmek elmulaszt-
tattak vele. Ezek az újabb munkák nem módo¬ 
sítják a népszerű író irodalmi képét; ugyanazok a 
jellemvonások tűnnek fel bennük, a melyeket többi 
munkáiból ismerünk : a magyar nyelv gazdag, pom¬ 
pás zamatú ömlése, az elbeszélésnek az élőszó hatá¬ 
sát lehetőleg megközelítő közvetlensége, kényelmes, 
széles, minduntalan szétterjedő beszédmodor a for¬ 
mában, a magyar élet régi tradiczióihoz való ragasz¬ 
kodás, a vidéki köznemesi környezet rokonszenves 
rajza, a magyar büszkeségnek a tetszelgésig menő 
teljessége a tartalomban. Minden munkája olyan, 
mint egy okos, a dolgokat nagyon egyéni szemüve¬ 
gen át néző, a jelen élettől elzárkozottságában foly¬ 
ton a múltba tekintő öregedő embernek szeszélyes, 
csapongó, hol fölélénkülő, hol lelankadó, de unal¬ 
massá sohasem váló beszélgetése bizalmas társaság¬ 
ban. A legújabb sorozatban van a Bakony két 
kötete, a melyben az iró szülővidékére, a Bakonyra 
való visszaemlékezések roppant gazdasága van fel¬ 
tárva, — korrajzi szempontból nagybecsű dolgok 
egy-egy részükben eredeti, önmagából folyó írói 
művészettel megcsinálva. Ebbe a munkába van 
beleolvasztva a Kerkapolyakról szóló elbeszélés, a 
mely egy köznemes család érdekes múltját, legki¬ 
emelkedőbb tagjának, Kerkapoly Károly pénzügy¬ 
miniszternek pedig eleven, bár túlzásoktól nem 
mindig mentes jellemképét rajzolja meg. Ugyané 
mű második kötetében van elmondva nagy részle¬ 
tességgel Sobri Jóska története, a régi bakonyi 
betyár-világ színes, fő-vonalaiban a valóságot alig¬ 
hanem megközelítő képeivel. A Balatoni utazás 
vége a harmadik kötet; ez még mozaik-szerübb, 
mint a többiek: elmondja benne az iró Szeged} 
Eóza halálát; a sümegi kékfestő történetében a 
múlt század közepi magyar kisvárosi életből ad. 
rajzot; beszél a sümegi Darnay-múzeumról, egy 
pár pompás rajzot ad a Balaton-melléki életből, 
néhány meleg lapot szentel két év előtt elhunyt 
szerkesztőnk, Nagy Miklós emlékének stb. A negye¬ 
dik kötet végül Harcz az alkotmányért czím alatt 
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emlékezéseket ad egy még mindig friss emlékezet¬ 
ben élő mozgalomról, az u. n. nemzeti küzdelemről. 

Petőfi-könyvtár. Ennek a derék czélzatú s eddig 
megjelent füzeteiben meglehetős' egyenetlen értékű 
vállalatnak, melynek jövedelméből részesedik a 
Petőfi-ház is, most újabb két füzete jelent meg. Az 
egyik Gyulai Pálnak az ötvenes években irt tanul¬ 
mánya: Petőfi és lyrai költészetünk. Nagyon .^ó 
gondolat volt a vállalat szerkesztőitől, hogy ezt a 
munkát fölvette sorozatába s így terjeszti a saéla-
sebb körű közönség között, nemcsak azért, mert ez 
a Petőfi-irodalom legfontosabb standard work-ja, 
Petőfi nagyságának és jelentőségének első s a 
fődolgokban ma is általános érvényű megállapítása, 
hanem azért is, mert példát ad arra, hogy mikép 
kell Petőfihez hozzányúlni azoknak, a kik újabban 
mind nagyobb számmal tolonganak a költő alakja 
körül s azt hiszik, el lehet leplezni a kritikai belátás 
hiányát lelkesedést mímelő frázisokkal, a megértés 
hiányát erőltetett belemagyarázásokkal, az eszmék 
hiányát puffogó rethorikával. S tanulhatna Gyulai 
tanulmányából _ a vállalat másik új füzetének szer¬ 
zője, Barabás Ábel is, a ki Petőfi Felhők cziklusá-
nak magyarázására vállalkozik, óriási erőfeszítése¬ 
ket tesz, hogy a tárgygyal megbirkózzék, mázsás 
sulyokkal dobálózik, de bizony fejtegetéseinek olva¬ 
sása közben hamar rájövünk, hogy erőlködései 
barokk kariatid-erőlködések, mázsás súlyai belül 
üresek, — egész apparátusa mélyen alatta marad 
tárgyának. Az a mesterkélt mód, a hogy a Felhőket 
Petőfi lelki életébe bele akarja illeszteni, csak arra 
mutat, hogy ezt a lelket megérteni, de csak meg-, 
közelíteni sem birta. Ezzel szemben nem nyom 
semmit, hogy lépten nyomon bemutatja hódolatát 
a költőnek. Nem szivesen nézzük a Petőfi-kultusz 
irodalmának ilyen hajtásait, a melyek csak arra jók, 
hogy a jóhiszemű közönség képzeletében Petőfit — 
a kinél emberibb költőnk soha sem volt - - egy 
állandóan lírai pózban álló operai tenoristává hal¬ 
ványítsák. 

Asszonyi balsors. Az írás művészetének van egy 
sereg eleme, a melyet egy kis ügyességgel meg 
lehet tanulni annak is, a ki nem született Írónak s 
viszont, a melyeket nem egy nagy, eredeti irói te¬ 
hetség sohasem tanul meg vagy saját szertelensége, 
vagy egyéb okok miatt. Ezek tehát nem elsőrendű 
tulajdonságok, nélkülük egy munka legfeljebb töké¬ 
letlen, de azért művészi munka maradhat, megtanu¬ 
lásuk nem pótolhatja, legfeljebb leplezheti az írói 
hivatás fogyatékosságát. S hogy néha sikeresen 
leplezheti, árra példa Ráskai Ferencz Asszonyi bal¬ 
sors czímű novellagyűjteménye. Ennek szerzője 
megtanult és meglehetősen jól tud mindent, a mi 

megtanulható, a ki nem nagyon figyelmesen nézi, 
arra azt a hatást is teheti, mintha legalább néha 
irodalom volna, a mit csinál. Ha azonban figyel¬ 
mesebben s együtt, egy tömegben olvassuk a novel¬ 
láit, hamarosan észreveszszük, hogy mindez csak 
Ügyesség, sőt — a mi már öreg hiba — ügyeskedés. 
S a mint egyszer ezt észre vettük, hiába vet elénk 
az iró ravaszul kigondolt helyzeteket, hiába akar 
közelünkbe férkőzni érzelmességgel, elmésséggel, 
nem birja megfogni érdeklődésünket. 

A szárhegyi galambok. Tómon Jenő szorgal¬ 
mas, gondos író, a ki első sorban arra törekszik, 
hogy a közönségnek jól kikerekített, fordulatos 
mesét tálaljon fel, lehetőleg olyan levegőjűt, a mely 
már maga is rokonszenvet kelt. Ép ezért, publikum¬ 
szemmel nézve, történeteinek megvan az érdekes¬ 
ségé, ha a magasabb rendű kritikai kívánalmakat 
nem elégítik is ki. Ha a novellákban irodalmi tar¬ 
talmat keresünk, hamar rá fogunk jönni arra, hogy 
szerzőjüknek nincs eredeti látása s rajzolási módját 
nagyon megkötik az olvasmányokból készen kapott 
formák. Alakjai azért cselekesznek, szenvednek, 
szeretnek, boldogulnak, meg is halnak — csak épen 
nem élnek; alig van egy mozdulatuk, a mely azt 
a hatást tenné, hogy ez emberi dolog, ez az alak, 
ebben a helyzetben csakis így mozoghatott. Innen 
van, hogy tegnap olvastuk a könyvet és ma már 
csak nevekre emlékszünk belőle, alakra egyetlen 
egyre sem, mert egyik sem tett igazi emberi benyo¬ 
mást, egyik sem adta az egyetemes emberi lélek 
képét egy egyéniség tükrében. Árnykép a falon va¬ 
lamennyi, addig él, a míg odatartom a lámpát, 
aztán nyoma sem marad. S ugyanilyen az előadás 
is : könnyedén folyik, gondos, magyaros a stilus, de 
teljesen hiányzik belőle az a tulajdonság, a mi az 
igazi író egyik legbiztosabb ismertető jele: az 
egyéni hang, a mely ép úgy megvan az írásban, 
mint az élő beszédben. Mintha sok ember hangjá¬ 
ból összeszűrt átlag-hangot hallanánk, a mely egész 
kellemesen cseng, de nem juttat az eszünkbe senkit, 
nem érzünk mögötte embert. Az irodalmi szem¬ 
pontból gondolkozónak, ismételjük, ez a véleménye 
Tömöri Jenő novelláiról; a ki azonban szerényebb 
s a könyvben nem keres egyebet, csak könnyű, 
kellemes olvasnivalót, az talál a novellák között 
olyanokat is, a melyek — addig legalább, a míg a 
szeme előtt vannak — érdeklik, elszórakoztatják. 
S az írónak az a szerencséje, hogy ez utóbbiak van¬ 
nak többségben. 

Virág-énekek. P. Jánossy Béla nem is ír olyan 
nagyon rósz verseket, a ki kevésbbé szigorú kívá¬ 
nalmakkal fogja a verseskönyveket kezébe, annak 
még tetszhetnek is. Elég könnyen gördülő sorok, 

épen nem eredeti, de azért elég jól pattogó rímek 
csinos, formás banalitások. Csak épen az hiányzik 
a versekből, a mi költőben mégis csak a fődolo" • ̂  
eredetiség, a mely első sorban alibim v.\ il\ámij 
hogy érzéseit, képeit, gondolatait ú-..-\ tudja elénk 
állítani, — akármily ős emberi cr;.úsek is - mintha 
ő benne fogantak volna meg először, mióta a világ 
Ezek a virág-énekek úgy hangzanak, mint isméit 
melódiáknak variácziói. Ezért el is hangzanak-
meghallgatjuk őket és tovább megyünk, eddig nW 
nem hallott, eredeti melódiákat hallgatni. 

Új könyvek. 
Eötvös Károly munkái: 1.) s A Bakony.t Két 

kötet. — 2.)«A Balatoni utazás vége.t — 3.) tfíarcz 
az alkotmányért.* -- Budapest, Révai-Testvérek 
Egy-egy kötet ára 4 korona. 
, Petőfi könyvtár : IV. t A felhők, t Irta dr. Barabás 

Ábel. — V. «Petőfi Sándor és lyrai költészetünk.* 
Irta Gyulai Pál. — A vállalatot szerkesztik Endrödi 
Sándor és Ferenczi Zoltán. Budapest, Kunossy, 
Szilágyi és társa. 

Asszonyi balsm-s. Elbeszélések, írta Ráskai Pa-
rencz. Budapest, Légrády-Testvérek; ára 3 korona. 

A szárhegyi galambok. Elbeszélések, irta Tömöri 
Jenő. Budapest, Grill-Benkő Gyula kiadása; ára 
4 korona.  

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: SIMONT JÓZSEF 

48-as honvédszázados 85 éves korában Szabad¬ 
kán. — KOTT FERENCZ 48-as tüzérhadnagy 87 éves 
korában Magyargencs községben. — SZTBEBÜLA JÓ¬ 
ZSEF 48-as honvéd 79 éves korában Alsódabason. — 
SIMONYI LAJOS 48-as honvéd 85 éves korában 
Szabadkán. — TAUBNEB MÓR magánzó 93 éves korá¬ 
ban Budapesten. Az elhunyt a szabadságharcában 
is részt vett. — Szebeni SOMLYAY KÁLMÁN, a német 
görög-katholikus egyház világi elnöke, volt városi 
bizottsági tag és Szatmár város nyűg. fó'erdésze 79 
éves korában Szatmáron. — KOSCH JAKAB divat¬ 
kereskedő 58 éves korában Budapesten. — BABA-
NYÁDY ÖDÖN magyar királyi jószágfelügyelő 64 éves 
korában Budapesten. — Bettegi MOLDOVÁNYI SÁNDOR 
székesfővárosi bizottsági tag Budapesten. •— HORVÁ! 
BÁLINT JÓZSEF szent Benedekrendi áldozópap, volt 
főgimnáziumi tanár, középponti fó'számvevó', füssi 
jószágkormányzó, Komárommegye törvényhatósági 
bizottsági tagja, 55 éves korában Komáromfüs-
sön. — SIMON PÉTER plébános 66 éves korában 
Dunaalmáson. — Idősb. KABDOS ANTAL vendéglős és 
háztulajdonos Győrött. — HUBEB ALFRÉD dr. fővá¬ 
rosi gyakorló orvos, a Szent István-korház főorvosa 

Foulard -
S" ers Bast-

iné 
Skót Selyem 

és iHennebergt-selyem 
l K:«f.-tői ieliebb, bér¬ 
mentve éa vámmente¬ 
sen. Minta postafordul¬ 
tával. Megrendelések bár¬ 

mely nyelven intézendők: 11990 

Seidenfabrikt, Henneberg ín Zürich. 

A Bor- «• Lithion-tartaJmu 

Salvator-
forrás 

kitűnő sikerrel használunk 
vesebajoknál. > húgyhólyag bán 
(almainál e.s kösz vénynél, a czukor-
betegségnél.az emésztési és léleg¬ 

zés! szervek hurutjainál. 
Húgyhajtó hatásúi 

to«utk*tai 
T«l]u» tttiUI 
. Brüttf Étaktij L utiL 

törv. védve. 

A jelenkor legtökélete-
:: sebb kézfinomitója. :: 

Elhanyagolt, érdes 
.-. vagy vörös .-. 

kezeket 3 nap alatt 
bársonypiihává és habfehérré teszi. 
Egy üveg ára l korona. 
Kapható minden drogériában 
:: Főszéikiildési hely: :: 

VÖRÖSKERESZT DROGÉRIA 
Arad, Weitzer János-ntcza 2. 

W///M'///, 

íme vége az én tudományomnak! 
Katirrhusom permanenssé nyilviiiitotta magát és semmilyen szer sem 
akar használni. Izzadtam is. teát is ittam, bonbonokat szopogattam, me-
yek megayomoritották a gyomromat — és a katarrhus még mindig meg¬ 
van. — Ügy? Ámde tett Ön kísérletet a Fay-féie valódi sodeni asvány-
pastillákkal U ? Mondom önnek, ezek egy ilyen katarrhussal ügy el¬ 
bánnak, hogy öröme telik benne az embernek és nem ártanak a gyo¬ 
mornak — hanem közömbőssé teszik a fölös savat. — A ki a Fay-féle 
sodenit használja, jól érzi magit! Kapható dobozonként l K 25 f.-érl 
minden gyógyszertárban, drogneriában és ásvány vizkereskedésbea. Azon¬ 
ban határozottan visszautasítandó mindennemü'utanzat. Vezérképviselő¬ 
ség Ausztria-Magyarország részére : W. Th. Gan tze r t , Wien IV/1, 

Grosse A'eugasse 37. 

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

Kaliforniai 
Fügeszörp. 

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

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

Á 

• Világkiállítás Malland 1BOS. Grand Fríz. • 

Leichner-féle Zsirpuder 
Leichner-féle Hermelinpuder és Aspasiapuder 

a világ legjobb é« leg¬ 
ártalmatlanabb arcz-
porai ; az arczbörnek 
finom, rózsáé, üde 
tzint kölcsönöznek, a 
nélkül, hogy rajta a 
púder észrevehető vol¬ 
na. Kapható a gjartan 
B e r l i n b e n , Schü-
tzenstrasse 31 és min¬ 
den illatazerkareske-
déaben. Tessék mindig 
Leiehnei-f. árat kérni. 

Újdonság-; Törv. védve. 

pénz-
tárcza 

Vidékre utánvéttel. 
3 darabnál portómentes. 

"REKORD" 
0*~ elszakíthatatlan. "*• 

Egy darab borból. 
Apró pénznek külön mélyidfc. 

3.- korona 
kizárólag- csak a készítőnél 

Csángó Henrik bőrdíszműves 
Bpest, Mnzenm-körnt 3. **• 
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Steckenpferd-
Liliomtejszappan 

= legenyhébb szappan 5 

:: a bó'r részére. : : 

l~la fáj a fee 
mely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és fejfájást elmulasztja. 

^Készíti B e r é t - v a s T a m á s gyógyszerész K i s p e s t e n . * * 

Beretvás-pasti l lát* Hirdetések ne tétovázzék, hanem 
= = használjon azonnal 

Ára l korona 20 fillér. Kapható minden gyógyszeitárban 
Orvosok által ajánlva. — Három doboznál ingyen po-tai —-" i : ' --* * * * 

37 éves korában Budapesten. — SZERDAHELYI SÍN-
DOB szegedi ítélőtáblái biró 54 éves korában Szege¬ 
den. — BAKTOSIEVICZ DOMOKOS uradalmi fó'kertész, 
az arany érdemkereszt és a bolgár érdemkereszt 
tulajdonosa, 80 éves korában Galgóczon. — KELEN 
LAJOS pénzügyi számvizsgáló, 41 éves korában 
Budapesten. — FINKEY GYULA, nyűg. uradalmi szám¬ 
tartó, 66 éves korában, Nagyatádon. — ANLAUF 
JÁNOS 57 éves korában Óbecsén. — ÁBKY FÜLÖP, az 
Ungvári Népbank megalapítója és volt igazgatója, 
Ung vármegye törvényhatósági bizottsági tagja, 79 
éves korában Ungváron. — DONÁTH IMRE kormány¬ 
zósági tanügyi előadó, miniszteri osztálytanácsos, 
Fiúméban. — EOTTEB MÓR magánzó 72 éves korá¬ 
ban Budapesten. — HIPP DEZSŐ, a palánkai járás 
főszolgabírója, 48 éves korában. 

PÁLLÁviciNi-NuoENT MÁRIA grófnő, csillagkeresztes 
hölgy 52 éves korában Bozenben. — Özv. primóczi 
SZENTMIKLÓSSY ALADÁRNÉ, szül. bicskei Komoróczy 
Mária 73 éves korában Miskolczon. - - JAGICZA 
VERONIKA 81 éves korában Győrszentmárton¬ 
ban. — Özv. MAKK ALBERTNÉ (azelőtt nagyilosvai 
Ilosvay Károlyné), szül. Németh Eozália 68 éves 
korában Beregszászon. - - BÉLLÉ SÁNDOBNÉ szül. 
Láger Ludmilla 43 éves korában Szegeden. — Özv. 
HAMAB GYÖBGYNÉ, szül. Németh Klára 91 éves korá¬ 
ban Bőny községben. — Özv. JUZBASICH ISTVÁNNÉ, 
szül. gidófalvi Czetz Polixéna, Juzbasich István 
százados özvegye, néhai Czetz János 48-as tábornok 
testvére 79 éves korában Budapesten. - Özv. 
DAVIDOVICS JÓZSEFNÉ, szül. Engel Amália 75 éves 
korában Nagyváradon. — Özv. KOKAS MIHÁLYNÉ 81 
éves korában Csornán. — Özv. BODNÁB ISTVÁNNÉ, 
szül. Nyiry Teréz 75 éves korában Nyíregyházán. 

EGYVELEG. 
* A levélbélyegek. Egy elsőrendű levélbélyeg¬ 

kereskedő czég, melynek évi forgalma 150—Í200 
ezer koronára rúg, állítása szerint egy teljes bélyeg¬ 
gyűjtemény körülbelül 20,000 példányból állhatna. 
A legtöbb levélbélyeg San Salvador délamerikai 
köztársaságban van. Európában 4089, Afrikában 
4005, Amerikában 6095, és Ázsiában 3628 különféle 
levélbélyeget használnak. 

• Dal és zene s zázadunkban . • E czimmel már 
a negyedik kötet hagyta el a sajtót. Századunk zene¬ 
darabjainak kitűnően összeválogatott anthológiája, 
klasszikus és szalonmüvészet, opera, operett, táncz-, 
zene és művészi dal, összesen mintegy 100 darab van 
mindegyik a diszes kötetben. Korunk zenei termeié-

A zsenge gyermekkorban 
Számtalan betegség és az emésztés zavarai fenyegetik 
az apró teremtéseket. Nincs ezek ellen jobb védekezés, 
mint a «Kufeke»-vel való táplálkozás. A <Kufeke» 
egyesit magában minden jó tulajdonságot, ami a gyer¬ 
mek czélszerft táplálkozásához szükséges, könnyen 
emészthető, rendkívül tápláló, előmozdítja a csont és 
az izom képződését s elhárítja vagy megszünteti a 

hasmenést, hányszékelést és bélhurutot. 

l «v»ST ir» l korona 5O fillér 

felvétetnek Blockner l. hirdető-
irodájában, Bpest, IV., SUtfi-u. 6. 

seit ízléssel állította egybe a gyűjtemény szerkesztője : 
Strauss Oszkár, a «Varázskeringő« zeneszerzője. Ara 
diszkötésben 15 korona. Bizományosa Schenk Perencz, 
Budapest, IV., Semmelweiss-utcza 15. 

Nagy I m r e lakberendezési vállalatának (Váczi-
körut 9) jelen számunkban megjelent hirdetésére fel¬ 
hívjuk az olvasó figyelmét. 

SAKKJÁTÉK. 
A 2631. számú feladvány Gamage F,-tol, 

(II. díjat nyert feladvány.) 

9ÖT*T. 

É 

Szerkesztői üzenetek. 
Mikor én szeretlek. Új német költők. Az eredetiben 

alig látunk többet erőlködésnél; a fordítások Ttözt 
akadnak jó sorok, egyiket vagy másikat tán közölni ( 
is lehetne, de ha már közlünk ezektől az új néme¬ 
tektől valamit, jellemzőbb dolgokat kellfue közölni. 

Rózsatarlás. Szomjas volt a lelkem. Nyomor. Naiv 
dolgok ; s/.erzőjüknek még sokat krll érni, hogy a 
nyilvánosságra léphessen. 

Halvány az én arczom. Mese. Kigondolt és nem 
mogérzett verseli, a nyelvük kissé száraz, nincs ze¬ 
néje s a technikájuk is fogyatékos. 

Szeretlek. Felhő, stb. Csapongva jár összevissza, 
többnyin' kavicsot hord magával, néha véletlenül 
drágaköre is bukkan, de az ilyen zavaros áradatban 
senkinek sem telhetik sok gyönyörűsége. 

Balti tenger mellől. Csinos dolog, talán talentu 
mos is, — de minek közölnők ezt, mikor idövol 
alighanem sokkal tökéletesebbeket is lesz majd alkal¬ 
munk közölni ugyané kézből? 

Dal a tavaszról. A jókedvű hangot elég jól elta¬ 
lálja, — mindössze ennyi jót lehet mondani verséről. 

Oh, mily rémes. A vilii-király. Az eredeti s u for¬ 
dítás egyaránt gyarló. 

Hangulat. Megértek mindent. Csinált virágok, de 
olcg ügyesen vannak csinálva. 

Ki gyógyít meg ? Resnrges. Élet. Nagy szavak, el¬ 
tanult modorosságok még nem tesznek egy verset 
verssé. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

Á 2606. sz. feladvány megfejtése Schuster Zsigmondtól. 
(f4-en világos gyalog áll.) 

a. 
1. Fbl—c2 g6xh5 (a.b.c) 1. — . . — g6*f5 
2 Fd4-e5 d6xe5 2. Fd4-f2 Fe8xh5 
3. Bd3-d* t matt. 3. Bd3—d4 t matt. 

b. 

2. Bd3—e3 __. Ke4xd5 
3. Hli5—f6 -f matt. 

_ 
2 Fd4—b6 Fo7xb6 
3. Bd3—d4 f matt. 

2607. számú feladvány megfejtése Kintzig Eóberttöl. 
• a. 

1. Ff3—hl Fa8xb7 (a) 1. . . . — o4—c8 
2. ( i_f4 f g4xf3 

(én passant) 
3. Ydl—h2 t matt. 

2608. számú feladvány megfejte'se Gavrilov 0. G.-től. 
1. Ve8—b5! Fa6xb5 (a) 1. — — Ve5xd5 
2. Bd5-d l f matt. 2. Bgá-e2 f matt. 

A 6-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : A'ew lehet n tengert kanállal kimerni. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pá l . 
Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Beáltanoda-n. 5. 

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

Vesszőparipa¬ 
liliomtejszappan 

Bergmann és Társa ozégtől Dresden és Tet-
Bchen 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 elnyerésére és 
megtartására. Darabja 80 fillérért kapható min¬ 
den gyógyszertárban és drogneriában, illatszer-
-. : és fodrászüzletben. • ' 

IflRR QCI YCM 
ŰUDD ÚLLl Llfl 

v~ 

Q/erravaffo. 
^íIBBBI'^BB^BBWBWi^^^———^—^^*" 

CHINA-BOR VASSAL 
Hyffienikns ktillltás 19O6. LegrmapasaliD kit unt. 
Erősitőszer gyengélkedők, vérszegények és 
lábbadozók számára, jutvágygerjeszto, ideg-
1->(«i(i erősítő cs vérjavitó szer. 

Bn6 íz :i(l(MI-riél több »r»osi >elenieny. 
J. SERRAVALLO, Trieste Baroola. 
Vásárolható a -ryÓKyszertárakban félliteres üvegekben 

á K 100 . i'gész literei üvegekben a k 4.80. 

HERZ EMMA 
Ö. Cl. iá kir. Feniége József föher-
cug kamarai uállitója. Romín ki¬ 
rályi Jubileumi érem tulajdonosa. 
Grand Prii nagy aranyérme é> ke-
reatje. Kitüntetve őrsi. iparegye-
lület aiizénnével, további London, 
liecs, Budipeat, Féu, Milánó, Bu-

kareit itb. »tb. 
Első magyar aranyhímzo telepe 
Bpest, Deák Perenoz-u. 17. 
Ajánlkoiik legmnvénzieaebb _kÍTÍtílu, 
mindennemű a r a n y , ezfijrt, ea 
s e l y e m h i m z é z « k , különösen 

zászlószalagok és templomi 
berendezések kéaiitésére itb. 

Htjukkal díjmentesen szolgát 

Dóé kebel 
jet bÓB PitolesQ 

által (keleti pilu-
ItktacegyeduUek, 

melyek a mel¬ 
let fejltntik, 
szilárdít jak éa 
njjaalkot;ák é» 
aaaaszonji 

kebelnek ke-
caes telt-
Mgetkfil 
raöndi-
nek, a 
nélkül, 

hooy u egéazaégnek árUna. Ke¬ 
zeskedve anenikmentea. Az or¬ 
vosi tekintélyektől elitmerve. 
Abaolnt discretio.Doboza haszn. 
tztaaitaeaal E 6,46 bérmentve. 
J. Katié gyógyszertára. Paris. 
Rakurak: Budapest, Török J. 
Eiralv-o. 11. Wien, Peerhofet 

B , Singemraage Iá. 

nem létezik! 
Kérjen mintákat tavaszi <-s nyári újdonságainkból 
ruhák és blúzok számára : Ottoman, Liberty, Cotole, 
Cr^pe da Chine. Lonisine, Taffettas, Moniseline 
120 cm széles, méterenként 1 kor. 21) flll.-töl kezdve feke¬ 
tében, fehérben, egy- és többszínűben, valamint hím¬ 
zett blnxok és ruhák batisthól, szövetből, vászon- rs 
selvemböl. Csakis garantált szolid selyemkelmét árusítunk 
közvetlen magánfeleknek bérmentve és elválttolva 

a házhoz. 

SCHWEIZER & Co., LUZERN U. 24. (Svájcz.) 
Selyemszövet kivitel. — Királyi udv. szállító. 

húrom tithoü 
Paradisia 

készítmény _ _. 

Marmora 
Egy kísérlet meggyőzheti. 
M, & Mme, Czartoryski 
kozmetikai intézet, cs. és kir. föherczegi udv. szállító 
IV., Váczi-utcza 12. szám. 

BUDAPEST 

Az előkelő hölgy¬ 
világ a r c k r é m é 
4 korona. :: :: 

Az arcon láthatat¬ 
lan r izsvirág pú¬ 
der, fehér vagy test-
azin (naturelle) régi 

6 korona. 
uiaudnlaliszt, ked¬ 

velt mosdópor 
szappan helyett, 
3 korona 50 fillér. 

Kapható: 
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MI A PULMOGEN? 
szív. 1909. 56. ÉVFOLYAM. 

A Pulmogen belégző-készillék és a Pulmogen-
íjyógryitómótl egy orvos találmánya, a ki hosszú ideig asth-
mában és idült légzőszervi hurutban szenvedett. Betegségének 
megszüntetése érdekében az összes létezd gyógyitómódszerekhez 
folyamodott, — eredmény nélkül. Végre sok évi gondos, beható 
és fáradságos tanulmányozás után feltalálta a Pulmogeii-
készüléket és Pulmogrcn-gyÓKyitómódot, melynek segít¬ 
ségével nemcsak önmagát gyógyitotta ki kinzó betegségéből, de 
egyszersmind a szenvedő emberiségnek is nagy szolgálatot tett 
feltétlenül segítő gyógykezelési módszerével. 

Az orvosok jól tudják, hogy abból a sokféle teából, szal-
iniák- és egyéb czukorkából, kanalas orvosságból, porból vagy 
pilulából, melyeket asthma és idült légzőszerv! hurutok ellen 
használ a beteg, lényegtelenül kevés jut a gyomorból a beteg¬ 
ség tényleges helyére és így az orvosság nem fejthet ki kellő 
gyógyító hatást. Pedig az idült (chronikus) orr-, gége- és légcső¬ 
hurut, valamint a bronchialis asthma és az ideges (száraz) 
asthma csakis úgy kezelhetők eredményesen, ha az orvosság a 
megbetegedett részekkel direkt érintkezésbe jut. De bármily kó¬ 
ros elváltozás legyen is a légutakban, kielégítő eredmény csakis 
olyképen érhető el, ha a gyógyszereket a légutakba juttathatjuk, 
tehát oda, ahol a betegség fészkel. 

Ez azonban nem oly egyszerű dolog, a mint azt első te¬ 
kintetre hinni véljük. 

A felSÖ légutak: Számtalan akadály állja 
1. Az orr. útját annak, hogy a 
i Szájüreg, gyógyszer a mélyebb 
3. Felső orr- légutakba juthasson. 
4-5 K " Ennek elérése szem-

orrkáftTlo0 pontjából két módszer 
6. Alsó orr-' volt használatos. Vagy 

kagyló. hideg oldatban levő 
7. Ikcsont. gyógyszereket, vagy 
8. Az Eustach- pedig forró vízgőz közé 

kürt nyilasa. k e v e r t orvosságokat lé-
9. hem. szijpad l e g e z t e t t e k be a beteg-

ffiasa* 3,* *•*•»*«' 
l-J. Mellső száj- } a r a s egyike sem veze-

nemcsak a felsőbb légutakba, hanem a gégébe, legeseibe h" 
gőkbeTsŐtmTgattidőhoíyRgőcskákba, vagyis a mélyebb légutakba is eljusson. És éppen 'e«°a' 
amit a Pnlmoen-belégzéssel határozottan el lehet érni, azon egyszerű okból, mert a 

padlv. 
13. HandoU. 
14. Nyelv. 
15. Gége. 
16. Gégefedö. 
17. Csigolyák. 
18. Bárzsing. 
19. Garat. 

tett a kívánt ered¬ 
ményre, mert ügy a 
hideg vizcseppek (bár¬ 
mily finomul legyenek 
is elporlasztva), mint a 
vizgőzrészecskék — a 
bennük levő orvossá¬ 
gokkal együtt — leg¬ 

feljebb a garatig juthatnak el; tehát már a felsőbb légutakban 
lecsapódnak és köhögés által újra eltávolíttatnak onnan, vagyis : 
a beteg kiköpi azokat. Ezt igen sok tekintélyes orvos, többek 
között Stoerk és Foumié, minden kétséget kizáró alapossággal 
már régen bebizonyította. 

Pedig az asthma és légzőszerv! idült hurutok gyógy¬ 
kezelésénél az a legelemibb, de egyben legfontosabb köve-

telmény, hogy az orvosság 
gőkbe, sőt még a tüdőhóT 
le^-készü^éT^gUsé^éferszrn^eriátháto, füstszertt, száraz és hideg gázok alakjában^ -"%& 
légnemű állapotban jut el az orvosság a légutak legrejtettebb és legfinomabb részecske" 
is és ennélfogva közvetlenül fejtheti ki gyógyító hatását. 

Ezt számos tekintélyes orvos klinikákon végzett 
kísérletei által, megczáfolhatatlanul bebizonvi 
tóttá. De e mellett bizonyít sok száz Pnlmosfm 
keseléssel meggyógyult beteg is. 

A Pnlmogen-nek tökéletes használhatósága 
mellett az az előnye is megvan, hogy a kezelés 
a lehető legegyszerűbb. Nem kell hozzá sem por 
lasztó-készülék (spray), sem fáradságos és veszé¬ 
lyes vizforralás, mert a készülék 2^-3 perez ahtt 
megtőllhető és megtöltve 24-36' órán át zavar¬ 
talanul működik. Sőt olyan előnyé is van, mely 
egyaránt kedveltté teszi azt minden beteg ember 
előtt, t. i. a Pulmogen-belégíésnél betegségének 
kezelése nincsen helyhez kötve, miután a mén-
töltött és használatra kész PlllmOgeiH egy erre 
a czélra szolgáló kis dobozban zsebre téve, min¬ 
den útjára magával viheti. 

Valóban nem csoda, ha az asthma és idült 
(chronikus) hurutoktól agyonkinzott beleg, a ki kétségbeejtő helyzetében mindenféle létező gyógyítási 
módot, — még pedig a legtöbb esetben eredmény nélkül megpróbált, — elveszti bizalmát; ha azonban 
a Pnlmogen-beléglést csak egyetlenegyszer is alkalmazza, akkor egész életébon örömmel fog vissza¬ 
emlékezni arra a napra, almikor azt megismerte, éppen ügy, mint azon orvos, a ki a Pnlmogen gyógy. 
kezelést feltalálta és éppen'ugy, mint az a sok száz beteg, a kit már a Pnlmogen-kezelés meggyógyított. 

•••>...".»<««»i™~-iimlllwnmlnfmlllmimlNn«MMIIIIMBlnHIIIIIIIHmlllmiHlMnill«i 
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BELÉGZE: 
43775*. U Í H . Tir». védett 

Orvosilag ajánlott kiválóan hasznps gyógyító* 
módszer • s t h m a- és a légzőszervek Idül t 
(chronicus) hurut ja ellen. A készülék hasz. 
nálatra készen zsebben hordható. Használati . 
utasítás mellékelve van. Ara: 6.— kor..tétjeién 

leiszerelve. 

Kolozsváron: Burger frigyes. — Kapható gyógyszertárakban, drogériákban ás szaküzletekben. Ahol esettéi 
" • nem volna, tessék a következő czimhez fordulni: 

Pnlmogen-vallalat Budapest, VII., Dohány-ntcza 7. Prospektust díjtalanul küldenek 

Természetes íorré meleg kénes íorrástó 
- a Thermál-gzalloda földszintjén, 

iszapborogatások, kő- és kádfürdők 
a Nagyszálloda földszintjén. Gondos pensió. A téli 
fürdöévadra vonatkozó felvilágosítás végett fordul¬ 
jon a budai Sitnt-Lukáctfürdö igazgatóságához. 

Legtökéletesebb 
arcztisztitó- és szépitö-szerek 

minden arozot tidit, frissít és szépít 
KRIEGNER-féle 

AKACZIA créme 
-púder 
•szappan 

2 korona 
l korona 
l korona 

inuiiiniiiiHiiini niniin : 

egyi tisztítás, ruha- =•=== 
= festés, g őz mosás 

ozimtt ismertető füzetet bárkinek bérmentve 
küld Haltenberger Béla, Kassa. A. A. .*..*..*. .A. 

miniii»iiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iii]iiiiiiiiiiiii»aiiiNiiiiiiiiiiiwiiiia«[iiii»iiiiiiiNiiiii]i 

V 
Törvényesen védve. Hatásuk csodás. 

Sieplöt, májfoltot, ránczot, pattanást Mitomn eltarolit. 
Nemcsak hazánkban, hanem ás egéu világon küz-

itdreltiégnak örvendenek. — Főraktár: 
Korona-g-yógrytár BpMt Kálvin-tér 

PoBtai izétk. naponta. 

MEGHÍVÁS 
a Magyar leszámítoló- és pénzváltóinknak 

9 márczius 11-én <1. e. l l ' /s órakor saját helyiségeiben (V., Dór 
ntcza 6. ez. a.) tartandó 

XXXIX. rendes közgyűlésére. 
N A P I R E N D : 

1. Az igazgatóság jelentése az 1908-iki üzletévről. 
2. Az 1908-iki számadás és mérleg előterjesztése és az igazgatóságnak a 

nyereség felosztására vonatkozó indítványa. 
3. A felügyelő - bizottság jelentése az igazgatóság által előterjesztett évi 

számadás és mérlegről, valamint a nyereség felosztását illetőleg tett indítványok 
megvizsgálásáról. 

4. Ezen tárgyak, nemkülönben az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére 
adandó felmentvény feletti határozat. 

5. Az alapszabályok 52. §-ának [módosítása. 
6. A felügyelő-bizottság kiegészítése. 
Otf Azon részvényesek, kik a közgyűlésen résztvenni kivannak, felhivat¬ 

nak, hogy az alapszabályok 17. §-a értelmében részvényeiket, a még le nem 
járt szelvényekkel együtt, legkésőbb folyó évi márczius 8-ig a követ¬ 
kező helyek valamelyikén letéteménySftzék : Budapes ten : a bank központi 
pénztáránál (V., Doröttya-utcza 6.), ' F i ú m é b a n : a bank fiókosztályánál 
(Via'de Lido 7.i, Kas sán : a bank'fiók'osztályánál (Fő-ntczt 53.), Kolozs¬ 
váro t t : a bank fiókosztályánál, (Mátyás király-tér), Pozsonyban: a bank 
fiókosztályánál (Fő-tér), Wienben : az Onion Banknál (L, Benngasse 1.). 

A megvizsgált niérlegíiés az erre vonatkozó felügyelő-bizottsági jelentés 
nyolcz nappal a közgyűlés előtt a társaság helyiségeiben a t ez. részvényes urak 
rendelkezésére áll. 

Budapest, 1909. évi február -hó 24. A z i g a z g a t ó s á g . 
(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

E a M-S 
cziniü lapot megrendeli, játszva 
minden megerőltetés nélkül és ön¬ 
állóan az a n g o l és f r a n c z i a 
nyelvekéi alaposan megtanulhatja. 
Előfizetési ár negyedévenként min¬ 
den kiadásra 3 kor. — Megrende¬ 
léseket elfogad és mutatványszá¬ 
mokat küld a kiadóhivatal. Buda¬ 
pest, A n d r á s s y - n t 9 7 . szám. 

Gyermekek elismert legkiválóbb tápszere 

a Phospltatine Faliéres, 

-Kapható minden gvógrizer á 
Egy nagy doboz ára 3 kor. 8 O fillér. 
Püraktár: ZOI /TÁTV "BÉLA tfyíá s/wín 
Budapest. V.. Szabadság-tér (N. Korona-u. sarok' 
Érdeklődőknek «lsn>rrtetőifizet» díjtalanul 

Dávid Károly és Fia 
doboz-, papírára- és szabad, fémkapocsgyára 

Budapesten, I , Mészáros-utcza 58. 
Telefon sz.:41-4& Sürgönyczim: Cartonage. 
— ^ — — Gőzerőre berendezve. •— 
A magyar kir. dohányjövedók szállítója. 

Napi gyártás 150,000 doboz. 
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készpénzért és részletre. 
3 szoba teljes berendezés 360 f'rt, 
mely áll: l háló, ebédlő és szalonból. 
100 szoba állandóan készen raktárba 
a legegyszerűbb kiviteltől a legiino-

sbbig. Képes árjegyzék ingyen. Album 50 fill. bélyegekben. 
wAGY I M R E lakberendezési vállalata, 
Budapest, Váczi-körut í». s/,. (Szerecsen-u. sarok.) 

costum és pongyolák 

FALUDI LÁSZLÓ 
A szépség és fiatalság 
megtartására legbiztosabb szei 

/ \ 

vagy RIZSVAJ, 
(tőrv. íédve) 

mely a bőrt puhítja, Tinómmá 
::: és széppé teszi. ::: 

Hatása biztos és gyors. 
A legbirasebli bel- és külföldi 
bőrgyógyászok és kozmetiku¬ 
sok által kipróbált szer. — 
Sohasem avasodik ; teljesen 
ártalmatlan, mely az éretlen 
rizs tej nemű nedvéből ál-
l i t tat ik elő. l nagy tégely ára 
3.50 K. Egy darab szappan 
1.50 K. lOkoronás megrende¬ 
lést bérmentve küld a magyar¬ 
országi főraktár: T ö r ö k J . 
gyógyszertára Budapest. Ki-
rály-utcza 12. sz.. D r . B i r ó 
gyógyszertára Kolozsvár, Má¬ 
tyás király-tér. — Szétküldés 
naponta (diskréten) a világ 

minden városába. 

: : : : INGYEN KÜLDJÜK MEG :: ::| 

DALésZENE 
a XIX. században. 

A .DAL ÉS ZENE 

Zcneműkönyvtár négy kötet 
ben. Albumszerü gyűjtemény.1 

14 oldalas képes tartalomjegy¬ 
zékét, mely 4(12 modern i;s' 
klasszikus zeneszerzeményt tar-^ 

talmaz. 
A XIX. S Z Á Z A D B A N . 

exiiiu'i zenekünyvtár tartalma operánk, színházaink és 
hangversenyek állandó ninsordarab iáiból van össze¬ 
állítva. Többek közt a legújabban megjelent IV. köli-t: 
Heg-yek alján. Téli reire. Eug-en One (fin. Plllang-o 
kisasszony. Dollárkirálynő stb. operák és operelli-U 
nagyobb sikert aratott zeneszámait is tartalmazza. 
Teljes gyűjtemény 4 kötetben ára 60 korona. Havi rész¬ 
let 5 K. Egyes kötet bolti ára 15 K. Havi részlet 2 K. 
Havi részlettörlesztés mellett is megrendelhető. 
CPUCW1/' ÉT CD f W l* 7 kó'nyvkeresked. Bpest, 
oU n H Jl l\ rC.nC.Jl \>L. Semmelwels-ntcza 15. 

!!!ELRAGADÓ ÚJDONSÁG !! !» 
DRALLE-féle 

Gyöngyvirág Illusio 
a«világítótorony»-bán 

Alkoholmentes virágcseppek, 
A gyöngyvirág édes illatát oly 
természethűen adja vissza, 
hogy önkénytelenül is a friss 
::: virágokat keressük. ::: 

Eddig utolérhetetlen!! 
Minden szakbavágó üzletben 
kapható. Nagybani lerakat: 

M. Hoffmann & Co. 
:: :: Tetschen a. E. :: " 

Újonnan megjelent : 
RÓZSAIL.LUSIO, a sötét 
piros rózsa teljes illata, t 

MŰHLE 
KERTÉSZETI TELEPE 

TEMESVÁR 

ÍS? ehininaukorkája 
Többszörösen kltantetve, 
1869-ben > magyar or¬ 
vosok és természelvlzs-
gálók fiumei vándorgyű¬ 
lésén ÍO arany pályadíj¬ 

jal jutalmazva. 

Láz ellen! 
Nem keserű! 

Legjobb szer láz, váltó¬ 
láz, malária ellen, külö¬ 
nösen gyermekeknek, a 
kik keserű chinint be¬ 

venni nem képesek. 
Valódi, 11468 

ba minden egyes piros 
csomagolópapíron 

Rozsnyay Mátyás 
névaláírása olvas¬ 

ható. 11466 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszeretára 

Ai ad, Szabadság-tér. 

A jelenkor legkiválóbb bőrfinoinitó 
találmánya a 

növényekből késifiit 
kristályszerü 
massza, a 

felületét nem 
oxidálja és nem iár-

gitja, mim a zsíron Kenő¬ 
csök. Ellenben fehéríti, üdére és 

bárwonysimává változtatja. Kapható min¬ 
in drogériában. Próbatégely 50 f. n. üvegdoboz 
>pan l,pud«r l K. Förakt. Bp. Barun-utcia 91. 

* * * * Ezelőtti KBONFUSZ. * * * * 

Csipke-, vegyészetiJbigrtitj ég fegté.zeti 
intézete. Gyár: VIII., Baross-ntoza 85. 
Fiúküzletek: IV., EskO-út 6, VI., Anclrá8«y-úl 16, 
VIII, Józaef-könil 2, IX, Calvin-lér 9, V, Harmln-

czad-utaa 8, VI, Teréz-kftrút 89 

Unióm, tűzben esetett emolll omulettek 
i4 karátos arany keretben. 

•ABYARHON ELSŐ. LEGNAGYOBB ÉS LESJOBB HÍRNEVŰ OHAUZLtT 

01JAK,ÉKSZEREK lö-évijófállással 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

Bodapesti Takarékpénztári és Országos Zálogkölcsön R.-T, 
Irodái i VI., Andrá«sy-nt 6 f*, a. (uját hasában). 

Vtfltetett rénvínytőke: 10 millió korma. Eltagtd betéteket, leftámitol váltókat ét előleget 
„ . nyHJt értékpapírokra. 
f- Wr. «ab. ont.-sonjaték fó.Unuitó h»lj«: Vt, Andrany-nt 6- Xesisalo*-
"Utejii IV. Károly-körut 18.. IV.. Ferencziek tere 4. tIrányi-utrta sarok!.. VII.. Kiraly-

uícia 57.. V///., Jóuef-körut t., VIII., ÚUöi-ut » « 

m̂ c? T'/ÍTÍCA ÉS l Ali » A 
VASÖNTŐ ÉS GÉPGYÁR R.-T. BUDAPESTEN. 

?P*?5. O K bentan-. ÍTÍB-, nlTÓo/ás- és iohógái-fiiemr*. KBsntl henírwlőíípek. 
£?*•«**. Oősmótopos si.mélyssállitó Ts«ntl kocsik kis- és nagyvasatok szamara^ 
ke7%?SU » m r a « kocrtk sz .mély- és t«lier««álUtáK». Vasúti felszerelések. KeregonUsu 

•f'k (Oriffln rendszere). Henffarssékak maOmok s»4m»x» kéreaöntetü hengerekkel. Mm-
fintele malomgépek. Bffén malmok berend.iés. és f.ls«ex«lése. TurWaAk az eler-

'legnaayobb hatásfok biztosításával. TransmUmlók. Oyirl b«rendesé««k. T*g-U-
fy«l éa kőapritó-g-épak. Árjegyzékekkel él költségvetésekkel szívesen szolgaiunk. 

Ganz-féle Villamossági M-T. Budapesten, I I . kerUlet, Lövőház-utcza. 
>« Tlla^ltó és •pőitTltell ber»nd«»ések egyen- ét váltakozó áramra. Kolibri 

- reklámczélokra. Elektromos bérnek berendasése uradalmakban. Meglevő 
.-itek áteOakitása. Elektromos üemü sslrattjrak. tejgazdasági bereniezetek, emelő-
ventilátorok, mezei vasutak, szántó-, cséplő-, aprító- és takarmányozo-berenaezése*. 
romon Ws- én n»B^T»irat»*. BáayaTMntsJc. - Árjegyzékekkel és költségszámítá¬ 

sokkal lövésen szolgálunk. 11BH 

Antnlettekhes illő lo/en apart nyak-
lánczok óriási válautékban találkátok 

arjegyiékemban. 

Arany és ezüst női órák, pompás host-
szn lorgnon-lánoiok, n], apró rtidaos-

kikból ötvöiött munkák. 

1014. síim. Győnyőrfi Ifiz-
zománcz festésű amullette, 

aranyból 12 K, eiiist 7 K. 

1015. sí. Arany foglalata Ifii-
zomanez amnlette 15 K, ara¬ 
nyozott ezüst kerettel 8 K. 

„Omega", 
„Glashütte" 

híres órák, arany és 
ezüst tokban, állandóan 

raktáron. 

1042. szám. Cj mintájulfiz-
zomincz amulette aranyk erei 

ben 20 korona. 

1044. sz. l'árisi zomincz néppel. 
irányból, 10 gyöngygyel ékitit 

B I , 10 brilliinssilöOkor. 

1043. sz. Csodaszép kiritelU, Ízlé¬ 
ses irány keretű zomanci amnletic 

16 korona. 

ÜTTJDONSÁGÜ 

SZENT 
ERZSÉBET 
AMULETTE 

Csak nálam kapható! 

Valódi tfizzománcz fest¬ 
mény, Szent Erzsébet álló 
alakjával, gyönyörűen szí¬ 
nezve, valódi arany ke¬ 
retben 12 korona, ara¬ 
nyozott ezüst 5 korona. 

Schönwald Imre 
Ki ezen Upra hivatkozik. Begiapja most megjelent oj nagy képes árjegyzékemet ingj. és benn. 

magyar órásmester és ék-
«iergyáro« Pécs, 15. ssám. 
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R Ó Z S AT E J 
kitűnő teiiit-áiHiliíszPr 2 K 
halálos lidesfget kölcsönöz a bőrnek. 
balzsamszappan liuzzá (Ml f. 

. 
m.K.l.7(i.logpi>rSSf. 

TANNINGENE 
Hetekig megmarad és nem engedi festékét. 

Sotéts/őkéro, barnnra és feketére 

ANTON J. CERNY, Wien, Briefe 
XVIII., Cári XiUdwIg-str. 6. Niederlg-. I.Wallflschg-. S, 

Raktár : gyógyszertárakban, parfümériákban stb. 

ü! Gépsodronyfonatokat 5i 
tartó sodronyokra erősítve, tö¬ 
visekkel ellátva, vas és horga¬ 
nyozott vashuzalból ajánl min¬ 

den méretben 

BESCH JÓZSEF SÁNDOR 
Bács (Bácsbodrogmegrei 

Részletes költség-vetések és 
képes árjegyzékek Ingyen és 
bérmentve. Akácz, gledicsia-
csamete és szőlővesszőkről is. 

+Soványság. + 
Szép telt alakot, gyönyörű keb¬ 
let 6—8 hét alatt érhetni el a 
torv. védett <Büsterla» nevű 
arany éremmel (Paris 1900, 
Hamburg 1901, Berlin 1903) ki¬ 
tüntetett orientális erőporunk 
Használata által. 30 fontnyi hí¬ 
zás biztosítva. Ártalmatlan. Fel-
tétlfii reális, nem szédelgés. 
Sok eh'smerölevél. Dob--/ hasz¬ 

nálati utasítással 2 marka. 
Postautalványon v. utáavéttel 
(portó külön") Hyg-lenisches 
Institut D. Frans Steiner 
k Co Berlin 57. Königgrátzer-
strasse66. Budapesten kapható: 
Török Józsefnél, Király-u. 12. 

Szücsmester 
SCHWARTZ MÁRTON 

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

Dús választék 
szőrme árnkban. 
Mérték utáni rendelések. 

BOTOR 
Ízlésen és szolid kivitelben, 
teljes lakberendezések kész¬ 
pénz v agy részletre kapható 

Sárkány l 
bntoriparosnál, Budapest, 
VII., Erzsébet-körűt 26. s r 

műhely és raktár. 

= Ibolya illat = 
(Grasseból.Délfranrziaorszég) leg¬ 
jobb a világon. Ki egyszer veszi. 
mindig veszi. Üregje likőr, posta¬ 
költség UU lillér utánvéttel. 3 üveg 
18 korona bérmentve. Maatz, AVien 

IX.. Alserstrasse 6/V. 

Anyát, óvjátot gyermekeiteket a bátgerinczelgórbültstöl!! 

Nincs többé elgörbült test! 

Ha az én utói nem ért, a legismertebb orvosok altul aján 
lőtt Orthopád-támasztó fűzőmet használja. Mesósen köny 
nyn ég hygienikns! Vattázáa nélkül elfödi az égésű elgör-
bülést. Ferdén növésre hajlandó iskolás gyermekeknek 
nélkülözhetetlen mentő- és óvóeszköze! 30 éve fennálló 
testegyené.szeti müintézetembeii a legtökéletesebb technikai 
kivitelben és mérsékelt árak mellett ki'>«znlnek továbbá' 
egyenestartók, járókészülékek, mfilábak és mnkezek, 
és. és kir. szab. KELETI-fele sérvkötök, haskötők 
Új ! Gummi - görcséi-harisnyák 
varrat ní'lkül. valamint a betegápoláshoz szükségei esz¬ 
közök. - Képes árjegyzék ingyen és bérmentve 
K E L E T I J . »"os.ebé«i műszerek és 

' gnmmiárnk-gyára : : : : 
Budapest, IV., Koronaherczeg-ntoa 17. szám. 

^^= Akar-e 
s z é p l e n n i ? •? ell8mert _ 
Ro£átsf-féle magyar pipere-boraxot, 
a melytOl rózsás, üde, selymes arczbőrt nyer, eltünteti 
» ránczokat, ezeplőt, máifoltot. nattanásnWat. oth 

Akkor ne hasz¬ 
náljon mást, 

mint a legjobb¬ 
nak általában 

elismert 

ránoiokat, ezeplöt, májfoltot, 

Nyaralásnál 
9^ — -«»• u—«*•»• u i» j w u baiaj • 

vizet is megpnhitja. Kiváló háziszer torok-, szemgyul-
ladás, izzadás és szájbúz eUen. A fogak fehérítése és 
épentartása tekintetében bámulatos hatással bír. Mint 
univerzál i s báziazer gyermekápolásnál és háztartás 

bán a legjobb lelkiismerettel ajánlható. 
— Egy doboz ára 30 és 75 fillér. — 
Rog»ts7-féle borex-erém l K, borax-uappan 8O f. 
boraz-ponder l K 8O t, borax-fogkrem öO fillér. 

ROGÁTSY KÁLMÁN d r o g é r i á j a , 
Budapest, VII„ ker^ Báköcei-út 1O. száói. 

használjon eredeti Kárpáti-féle O/ 

BENZOETEJ-CREMET * 
Ára utasítással l korona, 6 doboz rendelésénél bérment 
küldi az egyedüli készitB : K á r p á t i J á n 

* 
, „ 3 * 

tára Á r á d / I . Bpesten kapható'Török J.-néTKiriíy-V™j ^r 
Török S. operagyogyt. Andrássy-ít. Dr: Egger gyígyszer; . 
tára Váczi-korut, Nernda ^atldor drogériája hossuth Ujos- * 
utcza. Vidéken drogériákban és illatszer-üzletekben. Mintát -4. 
: : és használati utasítást díjtalanul küld a kéizitö. 

Egveiliili képviselőség Magvarország részére : 
Cinnel J . és Fia Budapest , Gizella-tér. 

Miért használja Ön a ^ 

MENTBŐL FOCSZAPPAN-T? 
Mert ez a legjobb és legolcsóbb fogtiszlitószer. --
Legjobb azért, mert fertőtleníti, szagtalanítja a 
szájüreget, a fogakat fehérré teszi s a romlástól 
megóvja. Legolcsóbb azért, mert a mentből fog- e 
szappan sokkal tovább eltart, ;nint az onhüvelyes >_ 
fogkrémek és szájvizek. — Ara gyógytárakban 12 
t korona. — Készíti SZTRAKA gyógysz. Moholon. 5 

Páratlan és csodás hatású arczszépltő és 
finomító a Földes-féle 

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

vilájkiríllitn.i .«,„»,/ 19OO. 

Kwizda-féle Resfitulioiis- fluid 
mosóvíz lovak számúra 

-- Szóvédjegy, czimke és csomagolás vélve. 

Egy üveg ára 2 K 80 f. 
4O év óta az udvari- én verseny 
istállókban van használatban na 
íjyobh strapáknál elő- és utoerfi• 
sitőül, inak merevségénél, 
stb. nz idomitásnál kiváló 
munkára képesiti a lovakat 

Kwizda-féle 
Restitutions - fluid 

csak a mellék It 
védjegygyei va¬ 
lódi. Képes ár¬ 
jegyzéket ingyen 

ég bérmentve 
Főraktár: Török Jozsrl gyrtgy-
szerész, Budapest, Király-n. \i 

én Andrássv-nt 26. 

Térszegénység, 
étvágytalanság, idegesség 
óg-yitására és gyenge gyermekek, valamint 
VóVo? fiatal leányok erősbitésére 
íegkítünöbb krázitmcnj, . IvJRIKGX I£R.-fél« 

TOKAJI CHINA VASBOR 
Valódi 6tnV«ÍÍ hArhnlkfc7Ül n»*y°n*«Ile»n«» 
pnttonos lUlaJI UUlUUl ItJbíUI, i z C Hatás, bíztm. 

ki KIi *Y«g ir« 3-.SO K, Mgy <i«g 8 K » gjógj 
FeeUi szétküldés naponta utánvéttel T 

• Pfns előzetes beküldése után. 
lOROIA-iyógysxertár 

Bud»pest, Halfin tér. 

Olcsó cseh ágytoll! 
5 kiló: új fosztott 12 korona, fehér n, 
helypuha fosztott 18 K, 24 K, hófehér nehtlv" 
puha foszlott 30 K, 36 K. Szállítás portoméi" 
les, utánvéttel. A kicserélés és visszavétel portó 

megtérítés ellenében megengedtetik. 
B E N E D I K T S A C H S E J L L o h e s 6O. Pilsen mell. Bohraen 

HARISNYAHÁZ! 
KARDOS és STEINER VI., Andrássy-nt 50. (Oktogon). 

Harisnyák, keztyük, trikók, áruk, övek, 
szinházi és sport különlegességi czikkek. 

1848 március 15 
irodalma 

A MAGYAR KÖNYVTÁR-ban ( 
megjelent füzetek: 

Ábrányi Emil: 
Márciusi dalok 

és egyéb költemények. 
Ára 30 fillér. 

Gracza György : 
1848 március 15. 

Ára 30 fillér. 
Jókai Mór: 

Március 15-iki szózatok. 
Ára 30 fillér. 

Petőfi Sándorról. 
Ára 30 fillér. 

Emlékbeszédek. 
Kossuth Lajos emlékezete. 

Ára 30 fillér. 

Kossuth Lajos beszéde 
a haderő megajánlása 

ügyében. 
Ára 3<l fillér. 

Petőfi Sándor: 

Haza és szabadság. 
Ára 60 fillér. 

Magyar Győző <lr.\ 
Kossuth Lajos élete. 

Ára 30 fillér. 

Farkas Ernőd: 
Gróf Batthyány Lajos 

élete. 
Ara 60 fillér. Gracza, György : 

Az 1848 49-iki szabadságharc története. 
800 képpel és mfimelléklettel. 

Öt kötet, nagy nyolcadrét alakban. 
Ara, a budai honvédszobor dombornyomású másával 

díszített kötésben 70 korona. 

Jókai Mór: 
Csataképek a magyar 
szabadságharczból. 

Ára vászonkötébeu 8 kor. 
Ajándék kiadás díszkötés¬ 

ben, ára 18 kor. 

Brankovics György : 
A magyar szabadság¬ 

harc története. 
Ára kötve 6 kor. 

Petőfi Sándor összes 
költeményei. 

Magyar művészek rajzaival. 
Ára kötve 10 kor. 

Aldor Imre : 
Kossuth Lajos élete 

és pályája. 
;Ára l kor. "20 fillér. 

Kéry Gyula: 
A magyar szabadság¬ 
harc története napi 
krónikákban (1848). 

Ára 8 kor. 

Dr. Vajda Emil: 
Kossuth Lajos élet-

és jellemrajza. 
Ára 2 kor. 80 fiitér. 

Klapka György: 
Emlékeimből. 

Ára 10 kor. 
HegyesL Márton: 

!848 49-iki harmadik 
honvéd-

zászlóalj története. 
Ára 3 kor. 60 fillér. 

Kaphatók: 

LAMPEL R, könyvkereskedése (IVodianer F. és Fiai . 
Budapest, VI., Andrássy-út 21 és minden könyvkereskedésben. 

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

HÓIT SY PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, MÁRCZIUS 14. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal : IV. Egyetem-utoza 4. 

El 
{Egész évre 

Félévre 
16 korona. A tVíIdjícroníJcd«-val 

8 korona, negyedévenként 80 nllérrel 
Külföldi előfizetésekhez a posUilag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal : IV. Egyetem-utoza 4. 

El 
Negyedévre _ 4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a posUilag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

PETŐFI SÁNDOR ÚJ ARCZKÉPE. 
— Benczúr Gyula festménye. — 

TERMETE inkább alacsony, mint magas, némi 
kihívó, hetyke magatartással Válla, vézna 
termetéhez képest, aránytalanul széles. 

Arczának nem annyira a szabályos vonások, 
mint a szellem adott érdeket. Bajusza kicsiny 
volt s szükségből spanyol szakállt viselt, mert 
csak álla körül vala sűrűbben benőve. Keskeny 
homlokára torzonborz haja borúlt. Villogó sze¬ 
mei többször voltak haragosak, mint mosoly¬ 
gók. Sápatag arczán lelkesült dacz tükröződék s 
mégis egész lényében valami gyermekies volt. 

így irta le Petőfi külsejét Gyulai Pál 1854-ben, 
a mikor még sokan voltak, a kik benső is¬ 
meretség alapján ellenőrizhették ezt a szó¬ 
beli arczképvázlatot. S ma, a mikor a költő 
bizalmasabb környezetének tagjai közül nem 
él egy sem s azok közül is, a kik életében 
látták, alig egy páran, - - ez az inkább fő¬ 
vonalaiban jelzett, mint pontosan megrajzolt 
leírás Petőfinek leghívebb arczképe. 

Vannak ugyan életében készült képei, vala¬ 
mennyi Barabás Miklós rajza után: 1845-ből 
kettő is, 1846-ból egy, a mely metszet alá 
készült s 1848-ból is egy. Nagyjában - - a 
mennyire ma konstatálni lehet - - a fej for¬ 
mája, a haj- és szakállviselet dolgában hason¬ 
lítanak is, de valamennyi magán viseli a negy¬ 
venes évek Biedermeyeres ízlésének hatását, 
a mely nem engedte meg az arczképen ábrá¬ 
zolt arcz reális felfogását, minden arczot le¬ 
hetőleg tetszetősnek igyekezett felmutatni s 
ezért bizonyos hamar felismerhető chablonok 
szerint átstilizálta. Akár csak a mai átlag¬ 
fényképész, a ki addig csinosítgatja a lemezen 
s a másolaton az arczképet, a míg a semmit¬ 
mondó arcz bizonyos átlag-érdekességet kap, 
a kifejező arcz pedig átlagosan semmitmondóvá 
válik. Ezért van, hogy a harminczas-negyvenes 
évek majd minden arczképe többé-kevésbbé ha¬ 
sonlít egymáshoz, nem az arczvonásokban, ha¬ 
nem valamennyinek édeskés, puha jellemében. 

A mi tudatunkban pedig — s ezt a tudatot 
támogatja a költő egész élete és költészete, -
semmi sem áll távolabb Petőfi jellemképétől, 
mint az édeskésség és a puhaság. Látjuk, a 
mint, kivált fiatalabb éveiben, szinte tüntetve 
emelte ki modorában, szavában, dalában jel¬ 
leme határozott, férfias vonásait, szerette ma¬ 
gát zordonnak mutatni: villogó szemei több¬ 

ször voltak haragosak, mint mosolygók. Nem 
csoda tehát, ha Barabás rajzain meglátjuk, 
hogy a festő - - mint korának majd minden 
divatos arczképfestője - - típusok szerint dol¬ 
gozik : megvolt rajzónjában a költő előre, a 
kor divatja szerint megformált típusa, ezt ol¬ 

vasztotta bele Petőfi arczába, ezen keresztül 
látta Petőfi arczát. Mi a/onban Petőfit ke¬ 
ressük, nemcsak Petőfi fej-formáját, hajvise¬ 
letét, hanem Petőfi jellemét az arczon --a 
ezért nem elégítenek ki Barabás képei, bár 
nem lévén egyéb természet után készült ké-
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