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B E R K E T Z ISTVÁN UTÓDA Alapittatott 1864.
* * * kelmelestő és vegy tiszti tó gyára * * *
Budapest, IX. kér., Kinizsy-utcza 14. szám.

Czégtulajdonos: Kovács Endre.

Telefon
63-36.
ivmií *»tj—w.
megbízások pontoVidéki me
sani teljesittetnek.

= =
Gyüjtötelepek:
Andrássy-út 5O.
Lipót-kőrút 16. M
I«abella-ntoza 66
RAkóoai-út 78. sz
Ullől-út 3O. szám.
Váozi-ntoza 51. szám

AB előkeld hölgyek csak a

CREME :: ::
ILLAT :: :: ::
POUDER ::
SZAPPANT

BAGARIA.MOLYPAPIR
legjobb és legtisztább molyóvszer
120 cm. széles méterenként (5, 10 méter) 50 f
: : darabonként (10, 25, 50 darab) 5 fillér. ; •'

.hawnalják. Főr.klár B A Y E R A N T A L gyógylára Buda¬
pest, Andrássy-új HÍ. sz. - - Kapható izonfelül KartschmarolT.
— Lm, Neruda, Molnár és Moser és Utasi utóda drogueriáltban. —

DETS1NYI FRIGYES drogéria«a fekete kutyához.
Budapest, V. kér., Marokkói-utcza 2. szám.

ÉKSZEREK

Gallérok és fehérnemUek
„Kilós" Nagygó'zmosodában

EZÜSTNEMÜEK

legszebben tisztittatnak a

•gyhaii nerek, órák, ang-ol.francla
í» kinaeiöst d í s z t á r g y a k gyári
Áron a leffnj abb ang-ol rendsiar

u:»<n.bt*6k részletfizetésre

Sárga lános ékszergyárostól

Páratlan

Kolossvártt. - Képei
nagy árjegyzék ingy.

és csodás hatású arczszépltő és
finomító a Földes-féle
•

Margit-créme

^

Rozsnyay Pepsin bora.
Kellemes iztt, kiváló jó hatású szer

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

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 ártalinatlanságáért és kitűnő hatásáért felelősséget vállal
:::::
a készítő
:::::
F Ö L D E S K KLKM KN gyógyszerész A r a d o n .

Weinberger Aladár
Budapest, Rottenbiller-utca 30.
Gyűjtőknek és viszonttisztitóknak

nagy árengedmény.

Ha öszUI a haja.
ne használjon mást, mint a

„STELLA"-HAJVIZET,
mert ez nem hajfestő, de oly vegyi összetételű szer,
mely a haj eredeti színét adja vissza. Ü v e g j e 2 K.

ZOLTÁN BÉLA gyógyszertárában,
Budapest, V/49, Szabadságtér, Sétatér-ntoza
•árkán.

Étkezés közben véve, megóv a jryomorterbeléstől.

Egy üveg ára

3 k o r . 2O HU.
19293

Kapható:

minden g yóg yszertárban
valamint
OlbZFfllSKOlfl-TUWJDO
BÉMR5ME6VEREN
UOflPESr-MEUETT

ROZSNYAY MÁTYÁS
gyógyszertárában

selyemárnháza, IV., Bécsi-utcza 4.

ARAD, Szabadság-tér.
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C/z művészet

: TAVASZI 1DÉIY:

egyi tisztítás, ruha- ~=~
festés, gözmosás

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

és költészet

Royal Sergc ruhára....
Trininpliaiito
—
Shantnng nni . .._ _
Shantung Cotele „ _
Shantnng Decroné _
Crepe Meteor —

HARISNYAHÁZ!

batáfainak kéáziilt miniatüt-kiadáá

Charmense
Flear de sóié Imprimé
Crepe Martelé _
Twill sóié Imprimé .,„
Crepe Shantnng _ _
Cachmire de sóié

KARDOS és STEIIEB VI., Andrássy-nt 50. (Oktogon).
Harisnyák, keztyük, trikók, áruk, övek,
színházi és sport különlegességi czikkek.

a Petőfi-ház

Dalaim

1'cLwatáAa alkalmából
öíózcállitotta

EXDRŐDI SÁNDOR
A kellő kéziratának kicsinyített wo-uíri//.
Miiíji'itr ncpművéAzéti nio fivü inaiéból, rc\./i
iniiíjyiir himzfAekfSl ke.t-iilt ,>-;'/jf.í A-o/rí/cdi.izckkel c*>
. fejléczekkel. Finom, maayar
t/rt/r/J.t/í chamoÍApapiron.Deadbuffleafher
(ftuy(eleii, óimitatlan) bőrkötésben; ara¬
nyozva, tokkal.
[ Ára 4 korona.

Kiadja a Franklin-Társulat magyar írod. intézet és könyvnyomda
Budapest, IV., Egyetem-uícza 4.

A kebel fejlődése.
A művészet, melylyc! szép keblet lehet elérni, Pa¬
ris asszonyai és minden ország elegáns hölgyei
előtt, a kik a P i l u l e s - O r i e n t a l e s - t (keleti
pihilákat) használják—jól ismert. Csak a b e l s ő
kwelés fejt ki előnyös befolyást a kebel fejlődé¬
sére és erősítésére és ebben a tekintetben a P i I n l e s - O r i e n t a l e s oly hírnévre teltek szert,
a mely kizárja, ho^y ezeket más preparátumok¬
kal, mint: púder, liszt stb. hasonló megkisérlett
szerrel összehasonlitani lehelne. Kiviilröl alkal¬
mazott szerek, mint: balzsam, pomádé, frottiro. zás és mindennemű készülékek hatástalanoknak
i bizonyultak ; a szükséges ingert elő nem idézték
mert a köbei fejlődése egyes-egyedül a tépsejtek különös belső ínnktiójától'függ. A P i l n l e » - O r i « n t a l e » használata által, — ezeknek
sajátszerú növényanyaguk köretkeztében. a melyet tartalmaznak, «..en
funktíó csak annál erősebb lösz. erősebb vér kering a kéből környékén,
a mely a kcbf l fejlődésiét és keménységéi előidézi. A fiatal leánynak tehát
módjában van keble természetes fejlődését előmozdítani, az asszonyok¬
nak pedig, hogy keblük icltsé^ét mcsszciozzck. vagy visszaszerezhessék.
A P i l u l e s - O r i e n t a l o s különös hálással vannak í kebel szép for¬
májának előidézésére és teljesen eltiinletik a váll- vagy nyak csontelőugrásokat, melyek graciózus teltséggeJ beiakartatnak. 30 évi tapaszta¬
lásra támaszkodva kijelenthetjük, bogy ezen pilulák teljesen értalmailanok és hogy azokat az egészség legcsekélyebb veszélyeztetése nélkul \<-~
hét Alkalmazni. Könnyű, diszkrét kezelés Egy iivegecskc használati uta_sitással ti kor. 45 611. franco ; utánvéttel 6 kor. 75 MII. J . R A T I E ,
gyógyszerész. 3 l'assage Verdeau, Paris, l'lánzatoktól megkimélendő.
kérjünk határozottan franczia bélyegzővel«Union d e s f a b r i c a n t s
ellátott dobozt Budapesti raktár: Török József gyógyszerész Király::
utcia. Prágai raktár: Fr. Witek & Co., Waasergasse 19.
;::

FrankJi 11-Társulat nyomdája. Budapest
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Minták vidékre bérmentve.

Budapest, IV., Bécsi-ntcza 4.
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negyedévenként 80 fillérrel
több.

BUDAPEST, ÁPRILIS 4.
Külföldi előfizetésekhez a poatailag meg¬
batározott viteldíj is csatolandó.

sanágban. Csak későn jött rá Angelica, hogy menetele után visszaköltözött, egy sereg új
megcsalatott, és csak nagy pénzáldozat árán tennivalót adott művésznőnknek. Ez időben
K A U F F M A N N Angelica halála napjának száza¬
és befolyásos barátai segélyével tudta felbon¬ festett képeinek sorát alig lehet végig tekin¬
dik fordulója alkalmával a művésznő tani a szerencsétlen házasságot. 1781-ben egy teni. A nápolyi királyi család csoportképén
emlékét az egész művelt világ meg¬ velenczei festő, Antonio Zucchi felesége lett, kívül rengeteg egyéb arczképet készített a leg¬
ünnepelte. De nem csupán a kegyelet eleve¬ kivel szép, harmonikus együttlétben élt, egé¬ magasabb társadalmi körökhöz tartozókról, így
nítette föl az ő szeretetreméltó egyéniségét szen annak 1795-ben bekövetkezett haláláig. pl. Amália weimári herczegnőről, kivel szoros
és művészetét, hanem sokkal inkább az az Eóma, hová nem sokkal második férjhez¬ barátságban élt. Művészeti felfogásában volt
érdeklődés, a mely jelenleg betölti lelkünket
a XVIII. század második fele és a XIX. szá¬
zad eleje iránt. És mert az ő műveiben az
egész korszak foglalatát látjuk: igyekszünk
magunkat minél inkább beléjük élni. Művészi
képessége egyedül asszonyi mivolta miatt is
érdekes és kivételes jelenséggé teszi. S min¬
denféle szerencsés körülmények segítették elő,
hogy talentuma már igen korán kifejlődhes¬
sék. Mikor 1752-ben, 11 éves korában, édes
atyjával Svájczból Comóba költözik, festi az
első arczkópet Neoroni Cappuecino püspökről.
Később Milanóban, mint 13 éves leányka, a
régi lombard iskola alkotásaiban merül el s
másolja ezek legkiválóbb darabjait és készít
ezenkívül egy sereg arczképet; így lefesti
Massa-Carrara herczegnőt és az egész udvart.
Miután még több olasz városban tartózkodott,
1763-ban Kómába ment, a hol akkoriban a
nagy Winckelmann állott működése tetőpont¬
ján. Az ő hálása csakhamar dönlő fontosságú
lett Kauffmann Angelica fejlődésére; ő volt
az, a ki a klasszikus idők szeretetét szivébe
oltotta. Angelica hálából megfesté a kiváló
tudós arczképet és rézkarczot is készített róla,
még pedig oly mesteri módon, hogy szinte
elképzelhetetlen, miként volt képes erre ilyen
fiatal korban. Ha Kauffmann Angelica Rómában marad, úgy élete valószínűleg nyugodl
mederben folyt volna le. Angliában, hová
1766-ban a befolyásos Lady Wentworth kísé¬
retében utazott, sok megtiszteltetés várakozott
reá. Egyik megrendelést a másik után kapta
és pedig nemcsak arczképeket akartak tőle,
hanem történeti és mythologiai tárgyú fest¬
ményeket is. Eövid időn belül tagja lett a
Royal Academynek. Sir Joshua Eeynolds ak¬
kor volt hírneve teljében s Angelica arczképein világosan fölismerhető az ő erős egyéni¬
ségének befolyása. Állítólag a jeles mester pá¬
lyázott művésznőnk kezére, de kosarat kapott.
Helyette egy csaló nyerte el azt,. egy komorn
yik, ki magát Hóm svéd grófnak hazudva,
KAUFFMANN ANGELICA ÖNARCZKÉPE.
nagy szerepet játszott a londoni előkelő tár-

KAUFFMANN

ANGELICA.
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ban kellemes Angelicával festményeket nézni.
Oly gyakorlott a szeme és annyira jártas a
művészet technikájában. E mellett minden
szép, igaz és gyöngéd iránt fogékony és oly
hihetetlenül szerény.» Természetesen mind¬
azok, kik Goethéhez közel állottak, bevonattak
az Angelica társaságába is, s a Zucchi-Kauffmann-ház csakhamar gyülekezőhelye lett egy
kiválasztott körnek. Herderen és Wielandon
kívül a ház leghívebb barátai közé tartoztak
Eeiffenstein udvari tanácsos, Hackert tájfestő,
Volpato rézmetsző, a későbbi Spina bibornok
és még sokan. A művésznő naponkénti fárad¬
hatatlan tevékenysége mindig egy-egy szép,
vidám estével zárult, a meghitt baráti körben,
oly emberek társaságában, a kikkel való érint¬
kezés szélesbíté tudását, látókörét, új ábrázo¬
lási tárgyakkal szolgált neki és tüzelte alkotó
kedvét. Midőn 1807 november 5-én behunyta
Kauffmann Angelica festménye.
szemét, Eóma egész művésztestülete gyászt
öltött; a híres szobrász, Canova és mások,
NŐI ARCZKÉP MINT FLÓRA.
megható temetést rendeztek neki, márvány¬
valami könnyed eszményités, de minden édes¬ szobrát pedig a következő évben a római
kés mellékiz nélkül. Asszonyai gyakran olya¬ Pantheon halhatatlanjai közé helyezték.
E ritka képességű művésznő tiszteletére ren¬
nok, mint valami lenge ruhájú görög isten¬
nők, festői öltözékeik enyhén takarják idomai¬ dezett a Szépművészeti Múzeum metszetosz¬
kat s mozdulataik könnyedek és harmoniku¬ tálya egy emlék-kiállítást, mely teljes képet
sak. Néhány férfiképmásnál a szigorú, eszmé- ad Angelica sokoldalúságáról. Együtt látható
nyítés nélküli arczképhűség is sikerült neki. itt elsősorban minden Magyarországon levő,
A Goethe-Nationalmuseumban látható befeje¬ Kauffmann Angelica keze alól kikerült fest¬
zetlen Goethe-arczkép kevésbbé tökéletes alko¬ mény. Igaz, hogy nem sok, mindössze hét
tásai közé tartozik. A Goethe és Angelica közti olajfestmény, egy pasztell és egy miniatűré,
zavartalan szép viszony az 1786-ik évvel veszi továbbá tizennyolcz eredeti rézkarcz és két
kezdetét. A nagy költő gyorsan fölismerte, olyan lap, melyet J. Zucchival együtt metszett.
mily értéke van annak, hogy a régi művészet A felsorolt művek közt van a művésznő
és kultúra emlékeit az ő társaságában keres¬ 1795-ben festett gyönyörű önarczképe, mely az
heti föl és egy alkalommal így ir róla : «Való- Esterházy-gyűjteményből származik és nekünk

BUJDOSÓ KURUCZOK ÉNEKE.
Csorba szablyám, csorba, Libertást pengetni,
Csorbább a ki hordja,
Az éhkoppot losni,
Vásott élű ktiruoz,
Ontani a véred,
Mit futsz !
Sose kapni béred.
El nem hagy árnyé ki ni.
Megéred,
Nincs háló hajlékod,
Mpj;irigyel n német.
Nincs terített asztal,
Nincs a ki vigasztal,
Hej de nehéz lett von
Hol a hazád neked,
•Az a mit más fett von.
Mid van még vesztened'.'.. Sutba lökni kardod,
Feleséged nem vér,
Tartani a markod !
Holtodról jó hír jár,
Nehéz lett von mondsza,
Búsulj bár,
Vedleni labonczra ?
Nem is k á r . . .
Nyalka kurucz, lángos
Lenni labanca, álmos ?
Jól van igy pajtásom.
Ingyér sívó farkas
Bujdosáshan társom
Hogy bö'konczon hallgass ?
Csapzott túzok testvér,
Semmiért mégy halni!
Nem t á r ilyen restér!... Semmit kék eladni!
Hazád? Mit ad?
Jó volt herevészni,
Fejdelem ? Mit nekem ? . . .
Tüzes napot nézni,
Czifra kaczagánynyal,
Ej hó ! a szó zokog.
Hegedűs czigánynyal,
Jobban, no csak, koczogj.
Jó tokaji borral,
Ringyes-rongyos semmik
Víg paripás sorral,
Hát félted a semmit! ?
Tánc-zos menyecskékkel
Jó no, pajtás, gyersze.
Csókkal, öleléssel,
Kurucznak van mersze.
Jó volt nagyra lenni!.. .
Rodostó sincs messze,
Könnyű volt.felülni.
Aztán addig, addig
Sárba-vfzbe Mini,
Isten tudja élsz-e I . . . r
Móricz Zsigmond.
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Nézd, nézd a tó, hogy szívja fel
Az egész, bomló éjszakát magába,
A kemény hegyek árnya oly puhán
És feketén borul az árba,
Beléhajol a karcsú fűzfaág
Bús megadással. És a nyárfa
Fáradtan ejti lombját le a tóba
És nézd, hogy eztist leveleket "hull ajt
A hold, a hold - és elhalóba
Ezüst levelet ringat minden hullám,
Ringatja bágyadt, titokzatos mámor
S a néma, sötét vízen végigborzong
A violaszín, csendes csillagzápor. Nézd, nézd, hogy szívja fel az éjszakát a tó.

oly hűen tolmácsolja Angelica lényét és mű¬
vészetét. Azután az elragadóan szép kis mi¬
niatűré, mely végtelen finom és gyöngéd ki¬
dolgozással Flórát tünteti föl; ezt a művecskét
Michailovits Kornél, Bács-Bpdrogmegye főjegyzője adta kölcsön a kiállításra. Hogy mily
hatással volt Reynolds Angelica arczképfestészetére, világosan láthatjuk a műértő Glück
Frigyes tulajdonában levő szép női képmáson,
míg ellenben a Diner-Dénes József-féle portrait
már az empire-izlés nyomait mutatja. Hogy
miként ábrázolt Angelica több alakból álló
kompozicziót, azt jellemzően példázza az a
három festmény, melyet Pesti Ferencz buda¬
pesti IV. kerületi előljáró küldött a kiállí¬
tásra. Ezen eredeti művek mellett még a mű¬
vésznő képei után készült 166 értékes reprodukczió is ki van állítva, melyekből határo¬
zott képet alkothatunk magunknak az ő nagy
képességeiről és sokoldalúságáról. Ama vendég¬
szerető Angliában, mely Angelicának 15 éven
át otthont adott, készültek még az ő életében
ezek a remek lapok. Ott akkortájt különösen
két grafikai eljárást kedveltek: a hántoló és
a pontozó modort. És ezek a technikák ki¬
tűnően illettek Angelica műveinek visszaadá¬
sához. Kivált két metsző, W. Eyland és Fr. Bartolozzi járult hozzá, hogy Angelica művei mű¬
vészi tökélyű nyomatokban terjedjenek el a
nagy közönség körében. Kettőjükön kívül még
egy egész csapat grafikus versengett egymás¬
sal a művésznő festményeinek sokszorosításá¬
ban. A jelenlegi kiállítás rendkívül gazdag
sorozatát adja ezen lapoknak, melyek közül
főleg a manapság oly drágán fizetett színes
nyomatok érdemelnek figyelmet.
Dr. Térey Gábor.

És tudom, hogy a tó néz rajta át
És rám mered. Te asszony, mondd, hol van a te hazád,
Mit akartok? ! -

A FEKETE VÁROS.
REGÉNY.

(Folytatás)

Irta MIKSZÁTH KÁLMÁN.

De hát valahol csak megvan a pénz is.
Mondtuk, hogy a városokba szaladt. No hát
utána! Ott kell felkeresni, a hol van. S meg¬
indult a vadászat az előkelő nemes családok
fiai részéről a szepesi, főkép a lőcsei polgár¬
lányok után. Megkezdték a sárosi úrfiak. Nekik
van a legjobb szimatjuk. Utánuk nyomult Gömör és Nógrád. Ment, ment a hír tovább is,
átlépte a Dunát. Bezerédy Miska onnan hozott
menyecskét, Korb Ninát. (Az öreg Korb ötven¬
ezer arany forintot olvasott le az asztalra.1)
Babarczy Imre bécsi házat kapott Gawrin
Johannával.
Ugyancsak megnövekedett Lőcsén az idegen¬
forgalom. Tele volt a város, kivált így tél ide¬
jén, úri fogatokkal s a mi járuléka ennek,
nyalka fiatal urakkal, úri kocsisokkal és huszá¬
rokkal, kik házasulandó uraikat kisérték.
S csodálatos a gondviselés az ilyenekben!
Az a rejtelmes természeti erő, mely megser¬
kenti a kakasokat, hogy virradatot kukorítsaiiak, ugyanakkor a mennyboltra pirosló festé¬
ket önt, mely átmázolja az éjt nappallá, s így
lesz a két jelenségből összhangzó egész. Csak
e fenséges tünetből magyarázható ki, hogy a
városi patricziusok józan, hideg fejében az a
bolondság kezdett motoszkálni, hogy nemes
urakhoz adják férjhez leányaikat; valami olyan
kívánatosnak kezdett az feltűnni, hogy reszket-

tek utána. Hát még a mamák! Tagadhatatla¬
nul csábító volt: nexust keresni az uralkodó
osztálylyal. Milyen szép az, ha az pmberhek
az unokáját például Prónaynak hívják, de Tótl'róna, vagy Jekelfalussynak, de emleui, habár
csak leányágon. Sőt még a szász ifjak se boszankodtak; hiszen magyar urak lesznek a
sógoraik.
Ebből a kölcsönös vágyból született egy kü¬
lönös gügyűség. A városban nem voltak ven¬
dégfogadók. Egyetlen egy se volt. Korcsmát,
sörmérést jelezve, majd minden kapu fölött ott
lengette a szél a forgácspántlikákat, a szállás¬
adás is az összes polgárság jövedelmét képezte.
Egy szobácskát tartottak hátul az épületben,
néhol istállót is, melyet vásárkor kiadhattak.
Egyébkor pedig nem igen fordult meg hoszszabb tartózkodású idegen. Ki hitte volna azt,
hogy ilyen világot érnek !
De ha lettek volna is szállodák, melyek be¬
fogadhatják a magyar gavallérokat, azzal még
nem lenne megoldva, miképen jussanak a be¬
cses portékához, melyért jöttek. Nyilvános
bálok nem tartattak a városban. Czéh-lakomák, biróválasztási s egyéb dinom-dánomok
bőven estek, de a gazdag patricziusok leányai
azokon nem vettek részt. Egymásközt ugyan a
patriczius-családok is összejöttek névnapokra,
lakodalmakra, vagy egyéb ártatlan játékokra,
de az idegenektől hermetice el voltak zárva.
Hogy a párok valahogy összesodródjanak, ha
n.em voltak egy osztályból valók, ahhoz egy
ugyanazon városban eltöltött ifjúkor kellett.

Oldd el a csolnakot.
Fázik a szivem egyedülmaga.
Az örvény megfogott —
Megyek, megyek. — Szédül az éjszaka. —
Evezz be halkan.
Vigyél magaddal el.
Bágyadtán fekszem. Szivem védtelen.
Nézz rám, nézz rám, míg halkan evezel:
Sülyedjek mindig, mindig csendesen
A szemed után.

És szív és hív sötét szemed

Balázs Béla.

TAVI NOKTURNO.
Most elhallgattatok
Te és a tó és a nagy éjszaka.
Most összefogtatok
És köztetek most egyedülmaga
Van a szívem.
A szemeid úgy feke téllenek,
Mint hogyha az éj nézne rajtuk át.
Nem értelek. —
Te asszony, mondd, hol van a te hazád,
Mit akartok?

SHAKESPEARE SZÜLETÉSE.
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AMOR DIADALMENETE.

DAMON ÉS MUSIDORA.
K A U F F M A N N ANGELICA M Ű V E I N E K KIÁLLÍTÁSÁBÓL.

Valami olyan hely és olyan mód mutatkoxott hát szükségesnek, hogy a mi az akara¬
tokba már beoltatott, az létrejöjjön, így támadt
ti gügyű (házasság-összeboronáló). De nem az¬
zal a durva ábrázatával jött, a hogy ma ismer¬
jük, hanem diskréten. előkelő formában, behajporozva, menüetté lépésekkel. Egy na^y
műveltségű és szigorú erkölcsü öreg kisaszszonynak, Kloster Matildnak, ki eddig is apró
leányokat vett magához nevelésre, jutott
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eszébe az a gondolat (nagyon is közel feküdt),
hogy kivesz három házat bérbe, falakat töret,
fényes háztartást hoz össze, inasokkal, frájokkal, szakácscsal, kuktákkal népesíti be s eladó
leányokat is fölvesz jó pénzért egy-egy téli tan¬
folyamra, előkelő magatartásra, úri allüre-ökre,
szóval azokra a külső csecsebecsékre tanítja,
melyek a valódi dámát ékesítik.
No, kapott ezen a gondolaton a két egymás
melegétől érlelődő vágyakozás. Pedig talán
nem is tudták, csak úgy az ösztön taszította
őket, hogy mi lesz ebből, mivé növi ki magát,
hogy egy kirakata lesz ez a gazdag eladó
leányoknak. A nemes úrnak kényelmesen meg¬
tekinthetik így a raktáron levő összes évi ter¬
mést és megtudhatják, milyen nyomtaték jár
az egyikkel vagy a másikkal, s ha aztán nyélbe
van ütve, mert mindent a gügyű végez, egy
kis aránylagos províziót, a mit előre kikötött,
nem lehet tőle megtagadni.
Az öreg kisasszony, egy császári ezredesnek
a leánya, anyai ágon (az anyja Losonczy-lány)
sok előkelő magyar családdal volt atyafiságban,
jelentékeny levelezést tartott fenn öreg úraszszonyokkal, kik disznóaprólékot küldöztek neki,
ő pedig híreket, — szóval nagy publiczitással
bírt. Reklám volt intézetének az is, a mit előre
kikürtölt a világnak, hogy a Szepesség két hír¬
hedt nábobja, Quendel és Blom egy ivású
leányai, Quendel Mária és Blom Klára (Mik¬
lósnak a húga), egyszerre vetvén le a kurta
szoknyát, az idei télen ő hozzá — az oltárhoz

vezető pitvarba - - kerültek. No, kutyatertmtette, ezek azután a nagy halak. Lesz hát majd
Lőcsén elevenség a farsangkor és jó kereset.
Annyi pazarló gavallér gyűlik ide, hogy min¬
dennek fölmegy az ára . . .
A mostani leibnitzi Blom és a bélai Quendel
unokái azoknak, kik a török foglyokon gaz¬
dagodtak. Apáik üzlettársak voltak, ők most
már ellenfelek, csak a vagyon van a régi for¬
rásból. Hogy mekkora, senki sem tudta még
hozzávetőleg sem. Az ilyen vagyonukról le¬
szalad az egyszeregy és a mese ül rajok;
toldja, kevergeti, játszik velők.
Az egész Szepesség csak azt találgatta,
hogy ugyan milyen hozományt ajánlanak fel
leányaikkal, egyik fösvényebb lévén a másik¬
nál. Blom uram mindjárt őszkor beadta Klári¬
ját az intézetbe. (Csinos kis fruska volt, vil¬
logó bogárszemekkel.) Quendel ellenben ssak
november elején, mikor már pompás szánút
volt, rándult be leányával Lőcsére. Ott már
akkor széliében beszélték a Klári hozományát,
de Quendel apó, a kit nagy kiilöncznek ismer¬
tek, senkivel se állt szóba, egyenesen Klöster
kisasszonyhoz hajtatott Marikával (kinek vi¬
szont a termete volt szebb Kláriénál) és lefizet¬
vén a tartásáért és neveltetéséért járó talléro¬
kat, szivére kötötte, hogy olyan nevelést adjon
neki, akár egy Csáky-kisasszonynak, mert hát
ki tudja . . .
Az öreg itt a szürke apró szemeivel hunyorított és be nem végezte a mondatot, a mi kü¬

lönben szokása volt; zárva tartani az erszényt
és nyitva tartani a mondatot.
Klöster kisasszony annak jeléül, hogy meg¬
értette, a fejével biczczentett s cserébe tapintatos kérdést intézett Quendel uramhoz, hogy
mennyi hozományt szánt Marinak, ha esetleg...
Csupa finomságból és udvariasságból ő is
nyitva hagyta a mondatot.
- Hm, — felelte Quendel, - - és mennyit
kínált fel Blom ?
— Hát még nem hallotta a városban?
- Hát már tudják?
- Természetesen, - - felelte a kisasszony
hanyagul,
hiszen arra való, hogy híre
menjen.
- Senkivel se beszéltem.
Erre aztán elővette Klöster kisasszony a
nagy folió könyvet, melyben minden növen¬
déknek külön törzslapja volt s felolvasta:
- Blom Klára kap négy házat; kettőt Kas¬
sán, egyet Budán és egyet Eperjesen, továbbá
a szászoknál szokásos két tehenet.
- Csak ennyi ? - szólt fitymálva Quen¬
del. — Hm, tehát arra való ez, hogy híre men¬
jen? Menjen hát no a híre. írjon be a Mari¬
nak nyolcz házat, abból kettőt Bécsben.
Ezzel, mint a ki emberül kivágta a rezet,
nagy gőgösen hazament Bélára, hogy az egy¬
szer homlokon ütötte Blomot.
Otthon azonban az asszonynak kedve jött
kiélvezni az elmaradhatlan csodálatot, mely e
nagy hozomány nyomában keletkezhetett Lő¬
csén s rávette az urát mindjárt egy hét múlva,
hogy töltsenek Lőcsén egy pár napot, annyival
is inkább, mert Miklós fiók is ott mulatozik.
Mert hát mit ér, hogy olyan nagy hozományt
adnak a Marinak, ha itt Bélán senkitől se hall¬
ják? Hiszen az egész áldozatért, a mit az em¬
ber a leányáért hoz, az irigységnek az a szeplője az egyetlen kárpótlás, mely a többi anyák
arczát kiveri. Elmentek hát Lőcsére, de micsoda
csalódás várta ott Quéndeléket? A város mai¬
akkor tele volt azzal a hírrel, hogy Blom uram
ott járt tegnapelőtt és hallván a Quendel aján¬
latát, tizenhat városi házra emelte fel a Klári
hozományát, meghagyva a szászoknál szokásos
két tehenet.
Csupa gúnyos mosolyok, nevetgólések fogad¬
ták a gőgös Quendeléket.
Hallották? Tudják már, mi az újság?
Terringette, ez a Blom ! Ki hitte volna ! Micsoda
gavallér ember az !
Fejébe ment a vér Quendelnek, Quendelné
asszonyom- ellenben könnybe lábbadt: «Nem
élem át ezt a csúfságot, Gáspár, nem élem át,
csinálj velem valamit.»
- A haramia !
hörögte Quendel.:
Tönkre akar tenni. (Lecsapta dühösen az asztrakán süvegét a sörkorcsma asztalára.) Félek,
valami bolondot teszek.
A jelen levő ismerősei, Gosznovitzer, Mauks
Donát és még egy csomó komoly ember min¬
denáron le akarták csillapítani:
Ugyan ne törje magát. Hagyja abba ke¬
gyelmed. Blom nehéz fej# ember. Ki is nyilat¬
koztatta előttük, hogy az még nem utolsó szava,
ha úgy hoznák magokkal a czirkumstancziák.
Hanem ezzel még csak annál jobban feltüzel¬
ték a hörcsögtermészetü kis embert.
- Micsoda? Hogy nem a legutolsó szava?
Ki mondja azt? — rikácsolta szikrázó szemek¬
kel. — ő mondja? Hogy a fia mondja? No
hát én meg azt mondom, hogy Isten engem
úgy segéljen, a legutolsó. Majd mindjárt ütök
én a szájára olyan pecsétet, hogy egy mukkot
se szól többet.
S ezzel felkapva a sapkáját, otthagyva aszszonyt, sört, barátokat, rohant egyenest a Bo-

test-házba, fel a lépcsőkön, Klöster kisaszonyhoz, ki épen arra tanította növendékeit,
milyen kigyóvoiialban kell meghajolnia a női
testnek, mikor a lábainál térdeplő nemes
lovagot az odanyújtott kezével mintegy a föl¬
kelésben segíti. A fele leányok, kik a lovagokat
személyesítették, épen térdepeltek, mikor az
ajtót föltépte Quendel uram !
- Az Isten szerelméért! — ijedezett a kis¬
asszony, a képéből kikelt úrra sandítva. Mi
történt?
- Azt maga tudja legjobban, • horkant
fel az öreg, fuldokló hangon. — Az az imposztor Blom koldussá akar tenni, rám liczitált
nyolcz házzal, úgy, hogy most már tizenhat
házat akar adni a leányával. Igaz-e vagy nem ?
- Az csak dicséretes dolog, — jegyzé meg
a kisasszony szigorúan, ránczos, sovány arczáii
a megbotránkozás kétségtelen jeleivel, a mi¬
ért nem kellő módon és kellő helyen hozatik
elő ez a kényes kérdés. — Mit tehetek én ex
ellen ?
- De tehetek én és teszek is, - - kiáltá zihálva, fenyegető hangon s olyan gesztusokká),
mintha buzogánynyal pogonyítana le valakit. —
írja be a kisasszony, hogy Quendel Gáspár a
tizenhat házzal szemben tizenhat várost ajánl
fel Mari leánya hozományául.
Klöster kisasszony barna szemei olyan na¬
gyokra tágultak ki, mint egy-egy duránczi
szilva.
- Tizenhat várost? — hüledezett, a Quen¬
del uram tekintetét fürkészve. — Hát lehetsé¬
ges az ?
—J A tizenhat szepesi várost, -- tette hozzá
Que4del,"és nagyot fújt, mint a ki roppant erő¬
feszítést végzett a tüdejével,
-j És képes erre ?
Quendel elmosolyodott.
- A mit egy Quendel kimond, az olyan,
mint | a Biblia, ha nem több.
Erre aztán megcsókolta a hozzá szaladt Ma¬
rit, s ^megígérvén, hogy délután a mama is meg¬
látogatja, lassú, méltóságos léptekkel távozott;
Klöster kisasszony elkápráztatva, még a lép¬
csőn; is lekisérte a hatalmas arany-emberkét.
Az utolsó lépcsőfoknál, miután már lehűlt a
haragja, ezzel búcsúzott a kisasszonytól :
- Igazán felboszantott ez a Blom. Különö¬
sen azzal a két tehénnel. És csak jó, hogy már
könnyítettem magamon, mert éreztem, hogy a
guta kerülget. Igen sajnálnám azonban, mert
én gyöngéd ember vagyok, ha valami szó sza¬
ladt volna le a nyelvemről, a melyért meg¬
neheztelne a leánya, az az izé . . . az a harma¬
dik tehénke. Ah Istenem, milyen piszlicsárság
ezekkel a tehenekkel! Ámbár, hm, Isten tudja.
No, megálljon csak. Én is csinálok valami
ilyet, írja be kérem, hogy a tizenhat városon
fölül felajánlok még egy szamarat. A leendő
vöm majd ki fogja találni, hogy az a szamár
kit jelent. . .
Edesdeden lelkaczagott, végig menve a hosszú
udvaron, egyre kaczagott és az utczán is kaczagott, du ott már a mellét is verte, magában
beszélgetvén.
- Engem jelent . . . Engem. Quendel Gás.
Párt, ha-ha-ha.
A járókelők csodálkozva néztek utána, hogy
talán megőrült. Arról azonban szó sincs; a
fürge, nyugtalan emberke még a hó folyamán
megindult kis kocsiján Krakkóba, a lengyel
udvarhoz, a hol jól végzett, minélfogva nem¬
rég egy második utat tett Bécsbe, a hol az
Aerarium is adósa, ott audiencziát kért a császártól(a ki személyesen ismeri a felvidék különös bankárját) s alázatos instancziában, de
a mellett élő szóval is megtette az ajánlatot,
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dobszó felhangzott ma reggel a piaczon és a
mellékutczákban, hogy szétkergesse a rózsaszín
párákat.
A mosolygó kék ég egy szempillanat alatt
fekete, mérges fellegekbe öltözött.
A tanács kemény határozatai általános elégületlenséget szültek. Klöster Matild kisaszszony állítólag szivgörcsöket kapott azzal a
felkiáltással: «Hát már most velünk mi lész?»
A kereskedők és iparosok élesen bírálták a
magisztrátust.
- Ez mégse járja. A bírót megölték,' az
igaz, de miért kell vele eltemetni a várost
is, épen mikor az & legelevenebbnek, legvirgonczabbnak indult? Tegnap csak holt" bíró
volt, most már van holt város is. Nem nő
majd itt még fű se, ilyen bolond körülmények
közölt!
F*'
*
Épen a piacz felé lépkedett Máúks Donát
zálogosított városok. Mert boldogabb életük uram, a pulyáját vivén az iskolába, -Ta ki húzó¬
van| ott az idegenben, mint a közanya keblén dozott, úgy, hogy néhol megkötötte magát s
maradt szepesi várostoknak. Sőt mé-ij intii/;/a- valóságosan vonszolni kellett a kis imposztort,
i'tihb életük is. A lengyel kormány kötelezővé mint a vágóhidra szánt tulkot. A megrőkönyötetté iskoláikban magyar nyelv tanítását** döft-kéreskedők tanácsbelit látván megjelenni,
míg- ellenben a Magyarországhoz tartozó .sze¬ kijöttek boltjaikból, körülfogták, éles szemre¬
pesi városok iskoláiban nem tanítják a magyar hányások között tudakolták, miért kellett a
nyelvet.
várost bizonytalan időkre így megnyomorítani,
Ilyenek voltak a viszonyok, vidám, ragyogó mi volt az oka s milyen körülmények játszot¬
farsang küszöbén állott Lőcse városa, ezer tak közbe?
álom szövődött hozzá ama muskátlis ablakok
Mauks uram hümmögött, vakarta a fejét,
mögött és egyebütt, midőn ez a nyomorult nyomkodta homlokát, ötölt- hatolt s azután el¬
gondolkozván egy darabig, a következőket fe¬
* Metzer Jakab: Berühmte Mánner Ziepsens.
lelte
:
** A szepességi tizenhat város pragmatikus törte¬
Xem állítom, hogy így vagy úgy, mert
nete s alkotmányvázlata, 46. lap.
hogy a lengyel zálogban levő szepességi tizen¬
hat várost kiváltja a saját zsebéből,* a leánya
hozományául szánva azokat. Hasonló joggal
és módon birná a lánya, mint eddig Lengyel¬
ország, de azzal a különbséggel, hogy most
már Magyarország testéhez tartoznának s an¬
nak fizetnék a véradót. (A véradó nem kell az
ő kis Marijának.)
A császárnak megtetszett a terv s most Bécs¬
ből kezdik propagálni. Karácsony előtt közölte
a főispán a megyei urakkal és rendekkel, a
megyénél azonban heves ellenzésre talált, úgy,
hogy aligha lesz a dologból valami.
Hogy miért ? Isten tudja. Hiszen mindig
azon jajgattak, hogy vissza kell a testhez csa¬
tolni az elszakadt tagokat. Alkalmasint Quen¬
del a vörös posztó a szemükben. De akármiért
ellenzik, csak köszönettel tartoznak érte az el-
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lakinek, mert itt a virág is csak a ravatal¬
hoz való.
. . . De iszen van a lőcsei tanácsban annyi
ész, hogy három országnak is elég volna.
(Folytatása következik.)

BÁRÓ KORNFELD ZSIGMOND TEMETÉSE.
Két hete emlékeztünk meg Kornfeld Zsig¬
mondról bárói ranggal való kitüntetése alkal¬
mából s most már temetése képeit kell közöl¬
nünk. Halála nem volt meglepetés, a beava¬
tottak jól tudták, hogy a királyi kitüntetés
úgyszólván halálos ágyán éri őt, mégis szinte
a hirtelen gyász erejével sújtott le halála hire.
A tisztelet, a mely életében környezte s érde¬
meinek megbecsülése meglátszott temetésén
is, melyen jelen volt a kormány elnökén s
tagjain kívül majd mindenki, a ki a közélet¬
ben s a közgazdasági életben előkelő szerepet
visz; a tőzsde épülete előtt pedig, a hol a ra¬
vatal fel volt állítva, az óriási Szabadság-teret
jóformán betöltötte a kegyeletes közönség. Jó
ideje nem látott olyan népes temetést Buda¬
pest. Közgazdasági életünkben azonban olyan
űr marad báró Kornfeld Zsigmond után, a
melyet nagyon nehéz lesz betölteni.
A GYÁSZOLÓ CSALÁD.

azt hinnék, hogy azért mondtam így, mert
nem akartam amúgy mondani.
A miből ugyan egyikük sem lett okosabb,
csak a pulya, a ki az öreg úr kínos vergődését
felhasználva, kirántotta mancsocskáját az apja
kezéből s úgy elszaladt a tekervényes utczák
valamelyikébe, hogy arra a tatár se akad rá
délig.
Továbbra is rágódva e szerencsétlen intéz¬
kedéseken, voltak, a kik azokban a boszúállási
viszketegségen kívül valami mélyebb bölcses.séget is láttak.
A hatóság ugyanis eddig se nézte jó szem¬
mel, hogy a magyar urak ide jártak horgászni
s a legsúlyosabb halacskákat kihúzták, de mert
semmi regulaellenes nem volt benne és be¬
folyásos nagy urak jónak és hasznosnak ítélték
a szászoknak a mayyar fajba való elvegyülését (ez volt a formula), egyenes úton semmit
se lehetett ellene tenni. Hát fogták magukat
és nem egyenes úton akadályozták meg, csi¬
nálván Lőcséből egy gyászoló fekete várost, a
hol nincs zene, nincs mulatság, nincs élet, a
hova eszébe se jut virágot tépni jönni va-

mása a magyar tudománynak, mert egy nem¬
zedék tanulta meg tőle a gazdasági kérdések
tudományos tárgyalásának módszerét, irodalmi
munkássága pedig nemcsak nagy terjedelmé¬
nél hanem tartalmánál fogva is alapvető je¬
lentőségű.
A nagy munka mellett, melyet a tudomány¬
ban végzett, a politikában is jelentékeny sze¬
repet vitt; csaknem húsz évig volt képviselő,
a Deák-párt, később a szabadelvűpárt híve.
1883-ban az osztrák-magyar bank alkormány¬
zója, majd 1893-tól egész 1902-ig főkormányzója volt s itt is nagy szolgálatokat tett a
magyar gazdasági életnek. Nyugalomba vonu¬
lása után sem pihent, főleg az Akadémiában,
melynek egyik legrégibb tagja volt, munkál¬
kodott sokat. Szerencsés temperamentumú em¬
ber volt, tudott sokat dolgozni, de tudta az éle¬
tet élvezni is, vidám kedélyével ép annyi jóbarátot szerzett, mint a mennyi tisztelőt mun¬
kájával.

1843—1909.
A TŐZSDE ELŐTT A TEMETÉSKOK.

1829—1909.

A GYÁSZKOCSI ELINDULÁSA.
B Á R Ó K O R N F E L D Z S I G M O N D T E M E T É S E . — Balogh Rudolf fölvételei.

A régebbi magyar politikának, úgy a parla¬
menti vitatkozásnak, mint a politikai tevé¬
kenységnek igen nagy hibája volt a közgaz¬
dasági szempontok hiánya, a mely a közgaz¬
dasági ismeretek elhanyagolásából folyt. Ezért
vetette annak idején Széchenyi épen a köz¬
gazdasági kérdésekre a fősulyt s ezért követ¬
ték ebben is mindazok, a kik az ő politikája
folytatóinak vallották magukat. A gyökeres
orvoslást azonban, a közgazdasági ismeretek
általánosabb elterjedését s a törvényhozásban,
a mindennapi politikai életben való érvénye¬
sülését csak az újabb idők hozták meg s ebben
megvolt a maga tisztes része Kautz Gyulának,
a ki elsőül hirdetett a kor színvonalán álló
közgazdasági tudományt a budapesti egyetemen
s a tudományos irodalomban. Nem volt alkotó
szellem, a ki új, a régiekkel szemben haladást
jelentő iskolát tudott volna alapítani, ő is,
mint legtöbb kortársa, a hegeli szellemből in¬
dult ki és közgazdasági nézeteiben Eoscher
Vilmoshoz, az ötvenes-hatvanas évek úgyszól¬
ván egyedül uralkodó német közgazdászához
csatlakozott, önálló szempontokkal a részletek¬
ben, de a lényegben a tanítvány hűségével
S ha tanítása ma már jórészt elavultnak tű¬
nik is fel a közgazdasági élet és tudomány
haladásához képest, mindenesetre fontos állo¬

1848—1909.

18*2—1909.

ERKEL GYULA.

KAUTZ GYULA.

MORELLI GUSZTÁV.

THANHOFFER LAJOS.
Az a sok száz magyar orvos, a ki egykor
tanítványa volt, bizonyára mind megilletődéssel tudta meg a hírét, hogy egykori boncztantanáruk, a tudós, szelídlelkű, tanítványaival
szeretettel bánó, de heves, felfortyanó termé¬
szetű Thanhoffer Lajos meghalt. Épen húsz
évig, 1889-től mostanáig tanította a boncztant
a budapesti orvosi fakultáson, már előbb ti¬
zenhat évig az állatorvosi akadémia tanára és
egy ideig igazgatója is volt, - - n e m csoda te¬
hát, ha tanítványai ugyancsak elszaporodtak
az országban. Kegyelettel emlékszik meg róla
valamennyi, mert derék ember volt és alapo¬
san jártas szaktudománya egész területén;
hosszú tanári működése alatt nem csontosodott
meg, folyton együtt haladt tudományával s
nem egy ponton maga is hozzájárult a saját
kutatásaival fejlesztéséhez. Nagy érdeme volt
az anatómiai ismeretek terjesztésében, néhány
ily irányú munkája közkézen forog és sok ol¬
vasóra talált. Igazi terrénuma mégis az egye¬
tem volt, a tanítás, melyet újult erővel foly¬
tatott, a mióta a boncztani intézetek kitűnően
berendezett új épületeket kaptak a régi szűk
ü!lői-úti hely helyett. Csak az utóbbi egy-két
évben lankadt el tanítási munkája betegeskedése miatt, most már nyugalomba akart vo¬
nulni ; néhány nappal nyugdíjaztatása után
halt meg.

Nagy a vesztesége a magyar zenei világnak:
márczius 22-ikén hirtelen meghalt Erkel Ferencznek legidősebb fia, Gyula. Nem lehet róla
a nélkül szólni, hogy dicső apját — első mes¬
terét - - n e említsük, a kinek nagy dicsősége,
nagy öröksége bizonynyal nyomasztóan hatott
a fiú szép tehetségére. Pedig nyílt titok volt,
hogy a «Bánk bán» operától kezdve az «István
király»-ig Erkel Gyula is beledolgozott atyjá¬
nak, a magyar operazene megalapítójának mű¬
veibe.
Korán, 17 éves korában lett az operai zene¬
kar tagja: dobos, még a régi Nemzeti Szín¬
házban. Hangszerén nem sok dolga volt, annál
jobban ráért a többiekre figyelni, a zenekari
feldolgozást és hatásokat tanulmányozni; ez
volt a legjobb iskolája későbbi karnagyságá¬
nak. Az Erkelek mind született karnagyok vol¬
tak : Sándor is a nagydob mellől eljutott a
karnagyi emelvényre, utóbb Elek is a Nép¬
színházhoz. Szép testvéri egyetértésre vall s
Erkel Gyula készségét dicséri az, hogy nem¬
csak «A falu rosszai) idejében, hanem még
e
gy évtizeden át, mikor Elek már rég ott mű¬
ködött a Népszínházban, Gyula szokta a nép¬
színművek zenéjét, dalait nemcsak kiválogatni,
hanem magyar izű művészettel a zenekar sok¬
színű hangszerei számára ki is dolgozni. Bő¬
séges színházi tapasztalatait mint zeneköltő is
szerencsésen értékesítette: egy nagyszabású
férfikarénekével (Bajza «Ébresztő*-jenek szöve¬
gére) pályadíjat is nyert. De a zenekar volt az
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Horovitz Lipót festménye.

KAUTZ GYULA.

ő eleme: «Az ember tragédiája* ó-görög, stb.
jeleneteihez szerzett sikerült, jellemző zenét;
s egyetlen nagyszabású műve is nélkülözi az
éneket: egész estét betöltő tánczzeneköltemény.
Czímét nem tudjuk, mert a művet, állítólagos
drága színpadi kiállítása miatt, az Operaház
nem adta elő; de hogy magyarstilű .és nagyon
szép, művészi a zenéje, arról néhány részleté¬
ből meggyőződtünk 1897-ben, egy filharmóniai
hangversenyen.
Mahler operaigazgató, a ki nagy művész, de
nagy zsarnok is volt, 1889-ben nyugdijaztatta
Erkel Gyulát; ezt a végzetes hibát a későbbi
igazgatók és intendánsok tették jóvá, de mikor
Erkel Sándort elérte utolsó betegsége: nem
találtak hirtelenében jobb megoldást, mint
Gyula jeles képességeinek igénybevételét leg¬
alább rövid időre. Ő különben nem élt teljes
nyugalomban; már 1880 óta az Országos
Zeneakadémiának zongoratanára volt és az
operaiskolai növendékek mestere, szereptanára;
e minőségében csak a folyó tanév elején vo¬
nult nyugalomba. Azonban az általa Újpesten
1891-ben alapított, virágzó zeneiskolát mind¬
végig szerető gonddal igazgatta. Felnőtt leányai
éneket, zongorajátékot tanítanak; az Erkel¬
család tehát még sokáig lesz zenei kultúránk
élő tényezője.
Nem üres szólam, hanem a legtisztább való¬
ság, hogy Erkel Gyulának csak páratlan sze¬
rénységén múlt, hogy nem ért el zajos sike¬
reket; ő beérte azzal, hogy kitűnő tehetségei¬
vel zajtalanul fakasztott áldást egész munka¬
körében,
(y)

A hatvanas évek elején történt, hogy egy
íiatal ember Munkácsy rajzai után készült ki¬
tűnő fametszeteivel általános feltűnést keltett.
A metszetek az akkoriban Parisban nagy fel¬
tűnést keltett Dóré-féle rajzok metszeteivel is
vetekedtek s mivel ezidőben a rézmetszést épen
kezeié kiszorítani a fametszet, a- közfigyelem
fokozott mértékben fordult az ifjú művész felé.
Akkoriban Pollik Zsigmond, meg Busz Károly
intézetei látták el fametszetű reprodukcziókkal
a lapokat, melyek közül egyébként csak a
"Vasárnapi Ujság» tesz számot s az utóbbi¬
nak műtermébe lépett be a tehetséges ifjú
Morelli Gusztáv. 1867-ben már résztvett a
Honvéd-album s a koronázási Album metsze¬
teinek készítésében s mikor 1873-ban Rusz
Károly nyugalomba vonult, a fametszés terén
csaknem kizárólag Morelli uralkodott a maga
tanítványaival, így is maradt ez addig, míg
munkás kezét megállította a halál, igaz gyá¬
szára a magyar sokszorosító művészetnek.
Morelli, a ki jóformán az első külföldön
is híressé vált mesterünk volt a sokszorosító
művészet ez ágában, 1848-ban Pesten szü¬
letett s iskoláit elvégezvén, Eusz intézetében
dolgozott és tanított 1868-ig. Önállóan ez
évben kezd dolgozni. Orbán Balázs «Székely¬
föld)) -jé s a «Vasárnapi Ujságn számára met¬
szett képeket. Majd állami ösztöndíjat kap s
Parisban tökéletesíti művészetét; onnan Lon¬
donba, később Lipcsébe megy a csak 1872-ben
jő haza. Itt megint leginkább a «Vasárnapi
Újság»-nak dolgozik, melybe Keleti, Mészöly
és Greguss után készít fametszeteket s közel
félszáz illusztrácziót metsz fába Petőfi első
kiadásához. Munkáinak roppant sikere volt s
ez arra indította a kormányt, hogy az orszá¬
gos mintarajziskolában fametszési szakosztályt
állítson föl s ennek vezetésével őt bízza meg.
A hány művészi kivitelű fametszet nálunk
1876 óta készült, az csaknem mind az ő és
tanítványai kezei alól került ki. Az a több
ezerre rúgó illnsztráczió, mely «Az Osztrák¬
magyar Monarchia írásban és képben* czímű
vállalat magyar részét ékesíti, szintén az ő
vezetése alatt késztilt. E mellett ő metszette
fába az összes állami értékpapírokat, bélyege¬
ket, okleveleket is.
Széleskörű tevékenysége közepette talált időt
arra is, hogy művészi becsvágyának is áldoz¬
zon. Zichy Mihály 1891-ben az aradi vér¬
tanúk albumához rajzolt két allegóriájának,
Feszty Árpád körképének óriási és pompás
technikával készült fametszetei ennek a nemes
becsvágynak maradandó emlékei. Eáér arra
is, hogy 1895-ben Németországban megtanulja
a színes fametszést, mely munkásságát itthon
budapesti látképekkel ékesített színes levelező¬
lapok készítése terén érvényesítette. Tanköny¬
vek : bibliák, földrajzok, olvasókönyvek ugyan¬
csak tömegesen diszítvék Morelli fametszetei¬
vel s önálló műlapokon is gyakran olvashat¬
juk az egész országban oly jól ismert jelzést:
«fába metszette Morelli».
Most a halál véget vetett e sokoldalú mun¬
kásságnak. Előbb hű társa és barátja, Doby
Jenő ment el, a ki ugyanazt a szerepet töl¬
tötte be a rézkarcz és rézmetszés, mint Morelli
a fametszés terén, most utána költözött az
öreg professzor is. Tanítványai, a kik bálványozták, művésztársai, a kik becsülték a &
magyar közönség, mely tisztelettel emlegette
a nevét mindenha, de a "Vasárnapi Újság*
is, melynek egyik legrégibb munkatársa volt,
kegyelettel fogják megőrizni emlékét.

A FUHAJU EMBER
Elbeszélés.
Irta Balla Igrnácz.

THANHOFFER LAJOS.

Olcsó keretben olajnyomatxí képek lógtak a
falon. Guido Eeni «Aurorája*, Tizián, «Földi
<s égi szerelme*, meg a vörös inges nagy hős,
Garibaldi képe. Köztük, a kis oszteria közepén,
Murilló olajnyomatu Madonnája alatt örökégő
olaj mécses pislogott és a mikor a padrone,
kezében hosszúnyaku borosflaskóval, elment
mellette, egy-egy ájtatos pillantást vetett a
képre.
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A szalmafonatos jó castelli bort történetesen
Marionak hordta, a ki szótlanul ült az iksz
lábú korcsmaasztal mellett. Nagy szál, fekete
szakállu legény volt ez a Mario. Kék, abaposztó
szerű ruhájában, hegymászó sarukkal lábán,
napbarnított arczával és kondor fekete hajával,
még ma is olyan volt, mint valami abruzzói
pásztor. Pedig már rég nem legeltette a nyájat és régen elkerült a kopár Abruzzókból s
már esztendők óta itt tanyázott Kómában,
a Piazza di Spagna közelében. Mert Mario
most már modell volt. Férfi modcllo, a kiért az
olasz meg idegen festők valóságos harczot vív¬
lak, hogy vásznaikon megörökíthessék. Most
is ott i'ilt mellette a festő, a ki szótlanul vizs¬
gálta arczát, a mialatt ő nagy némaságban
egymásután iiritgette ki a palaczkokból a csep¬
pentett méz-színű, aranyosillogású castelli bort.
Talán már épen a negyedik mezzót tette le
elébe a padrone. amikor végre megszólalt. Az
asztalra a kifolyt bor valóságos térképet raj¬
zolt már. Lassan, vontatottan beszélt, de
azért szavaiból ki-kicsendült olykor a szenvedólyesség.
- Látja ott azt a fühajú embert! - *• mor¬
mogta n festő felé fordulva, és rámutatott az
ablakban álló cserépre.
Vigyorgó emberfej nézett onnan rájuk, campagnai agyagból cserépbe formálva, emberi
arczczal, emberi szemmel, szájjal és orral és
a feje tetején száz meg száz zöld fűszállal, a
melyek felfelé meredtek, mint az emberi haj.
- Látom, - - mondta a festő. - - Cserép,
a melynek készítője emberi fejformát adott és
a melynek kobakjára fűmagot hintettek, a mi
most kinőtt. Attól van ilyen fű-haja.
Mario hallgatott, majd egy pár pillanat múlva
indulatosan csapott az asztalra :
- Gyűlölöm ezt a kis fühajú szörnyet!
kiáltotta.
- Mit gyűlölhet egy cserépen ? - kérdezte
a festő.
- Ez nem cserép... Ez ember! - - és a
szeme már villogott. — Ember, a ki üldöz, em¬
ber, a ki tönkre tette az életemet és a ki most,
hogy kiszívta a véremet, öntelten, jóllakottan
és ingerkedve még a szemembe is nevet!
A festő csodálkozva nézett rá.
- Igen, ez a cserépfejü, fühajú ember tönkre
tette az életemet... A vigyorgó tekintetéből
pusztító átok mered az emberre és az a kaján
mosolygás a szája szélén maga a babonás
rontás!
Fenékig hajtotta poharát, a mely színig volt
gyöngyöző bárral.
Már Pest-arában kezdte meg munkáját...
Gyerek voltam és egész héten nyájat őriztem
Mascalico határában. Csak vasárnaponként jár¬
tam be Pescarába. Ilyenkor ott ült az egész falú
az apám meg az anyám is, a Padre Avrahamonál az oszteriában. Odajártak a Cemacchioék
is, a szélütött Jacopo, Giula néne, meg a kis
Anna-Mária is. Az öregek ott ültek a korcs¬
mában, mi pedig, gyerekek, kint játszottunk a
homokban. Már akkor is nagyon szerettem a

kis Anna-Máriát. Gyönyörű kis lány volt, su¬
dár termete, barna haja és fekete szeme olyan
volt, mint az olajfa éréit gyümölcse... De
Anna-Mária c-snk nem akart sohasem velünk
játszani. Mindég csak ott őgyélgett az oszteria
ablaka,előtt, a honnan egy fühajú cserópember
nézte .nevelve a mi játékunkat... Templomot
építettem n homokból és hívtam játszani, hogy
a szojnszéd Paoló lesz a pap, én leszek a vő¬
legény és ő legyen a menyasszony... Nem jött.
És nem jött sohasem. Ö neki csak a fühajú
cserépember kellett, és azt mondta, hogy az az
ő vőlegénye, a. ki majd egyszer, ha nagy lesz,
eljön érte, selyembe, bársonyba öltözteti és el¬
viszi asszonyának... Mi pedig nem keltünk
neki soha, de sohasem!... Ekkor gyűlöltem
meg először ezt nz átkozott cserépfejű, fühajú
szörnyeteget, a ki olyan megelégedetten, öntel¬
ten és kajánul vigyorgott rám, mintha tudná,
hogy most a szép kis Anna-Mária ő miatta nem
jön velünk játszani a homokban... Meredten
fölfelé álló fűhaja rezgett az esti szélben, , a
mely megborzolla, és a fű rezgett, mozgott,
mint valami bohócznak a haja, a ki a fejbőrét
tudja mozgatni és a kin a kis Anna-MérJa bpldogan nevetett, valahányszor csak ránézett . .
Ivott egyet.
- Aztán, hogy egy szombat este hazátértem
a nyájjal, hallom, hogy Anna-Mária elment
Pescarából. Festő járt a városban, megtetszett
neki és elvitle modellnek egyik szentképéhez
Rómába . . . Azóta nekem se volt maradásom
Pescarában.
- Én is elmegyek Rómába! - - mondtam
az apámnak. És el is mentem. De mielőtt útra
indultam volna, elmentem még a cserépember¬
hez. Most is a szemembe vigyorgott. Lenézően,
ingerkcdve . . . Kinevetett, hogy utána megyek
a kis Anna-Máriának . . .
- És megtalálta? - - kérdezte a festő.
- Megtaláltam... Ha selyem ruhába öltöz¬
tetlek volna, ha herczegi hintóba ültették volna,
ha száznn lettek volna hozzá hasonlóak, akkor
is megtaláltam volna. . . Ott ült a Piazza di
Spagna lépcsőin. Mintát ült a festek képéhez.
Jószagú zsályából kis bokréta volt a kezében,
kicsi lábain abruzzói saru, fején fehér lapos
kendő, a mely nincs megkötve, csak könnye¬
dén ráborítva.. . Xein i$,csodáll;ozott, a mikor
meglátott. Talán nem is örült, hogy itt vagyok,
de azért mégis csak kivett pár szál zsályát a
bokrétájából és nekem adta... De hazulról nem
kérdezősködött semmi felől, csnk épen a kis
cserépemberről a padre Avrahamo oszteriájában...
- Mit csinál a cserépfejű, fühajú kis em¬
berke ? - • • kérdezte.
Meghalt! Széttörött! - - hazudtam neki
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bátran, de aztán megbántam a hazugságot,
mert a kis Anna-Mária sírva fakadt éa sírt,
zokogott, keservesen, fuldokolva, mint a búgó
vadgerlicze, a ki elvesztette a párját... Az nap
éjjel megjelent előttem a fühajú kis szörnye¬
t e g . . . Oda ült mellém és rám vigyorgott. El
akartam lökni magamtól, de rákuporodott a
mellemre és gúnyosan nevetett: - Szeretnél
megölni, ugy-e? Szeretnéd, ha igazán meghal¬
lani volna és darabokra törve hevernék az
oszteria előtt. . . Ohó, engem nem lehet meg¬
ölni ! Én élek és élni fogok, a meddig csak te
élsz ! És mert a halálom hírét akartad költeni,
Ifát végigkísérlek egész életeden, utadba állok
és mindig a szemedbe nevetek és neked meg
fog fagyni eredben a vér az én torz vigyorgásom láttára... Én vagyok az, a ki minden nagy
pillanatodban elébed kerül cs szemedbe nevet,
kikaczag, rád vigyorog, lihegő röhögéssel kigunyol... Én vagyok az, a ki elveszi életedből
a nyugalmat, fiatalságodból a gondtalanságot
és szerelmedből a boldogságot. . . !
A padrone megint egy mezzót tett le az asz¬
talra. .
- Aztán kikiáltó fiú lett belőlem. Egy sa¬
vanyúvíz kereskedő felfogadott, hogy öszvér¬
vonta kordéját kisérjem, a mikor száz meg száz
szalmafonatos savanyúvizes fiaskóval végigjár¬
ják a város girbe-gurba utczáit és én kiáltozzam,
hogy:
- Acqua acetosa...! - - Pár szoldót kaptam
érte és ezért egész nótákat kellett kiénekelnem
ebben a két szóban. De nem bániam. Jó tüdőm
volt, gyerek is voltam. Meg jól is aludtam és
a fühajú cserépember nem jelent meg többé
álmaimban... De aztán lassanként felcsepered¬
tem ós embernyi ember lett belőlem. Nem
maradhattam hát többé kikiáltó fiú és elmen¬
tein én is - - modellónak... De a kis AnnaMária ekkor már nem volt itt. Modell volt
ugyan még most is, de már nem járt közénk
oda, a Piazza di Spagnára... Nagy tollas kala¬
pot meg selyemruhát ós lakktopánt hordott
és fogatot is tartott. A mikor néha, déli séta¬
időben elment elöltünk, hát büszkén elfordította
a fejét és ránk se nézett... Ma aztnn megint
ott járt. Gyönyörű volt, mint még soha! De
mellette ott sétált egy aranylánczos, felgyűrű¬
zött kezű kövér úr is, a ki boldogan, széle¬
sen, öntelten vigyorgott, mint ott az a cserép¬
fejű, fühajú ember... És mikor véletlenül kö¬
szönésre emelte meg a kalapját, tisztán láltam,
hogy a haja is olyan ritka kemény és felfelé
álló, mint ennek a cserépembernek a fején a
fű... Az arcza is egészen ilyen volt, meghízott,
szinte négyszögletes, örökké torz vigyorgású,
duzzadt, gúnyos ajkú. apró szemű és kaján
tekintetű... Valami pokoli, ingerkedő, önlelt
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Aehrenthal, osztrák-magyar külügyminiszter.

Schoen német külügyi államtitkár.

vigyorgás ült a szemében, mint annak a cse¬
répfejű kis szörnyetegnek, a melyik ott Pesca¬
rában rámvigyorgott akkor, a mikor a kis
Anna-Mária azt mondta, hogy ő csak ezt a
fühajú embert szereti és én nem kellek neki
sohasem...
Elhallgatott. Majd hirtelen rámutatott a cse¬
répfejű emberre :
- Látja, most is vigyorog! Ó nem, nem
közönséges cserép ez — De ember! Ember, a ki
üldöz, a ki kiszívja a vérem, a ki tönkre tette
az életemet és a ki most, hogy műve sikerült,
még kajánul, kötekedve a szemembe is ne¬
vet ! . . Ó, hogy gyűlölöm, gyűlölöm...!
lihegte.
Hirtelen felpattant, odarohant hozzá és ha¬
talmas öklével feléje sújtott:
- Megöllek! Megöllek, te kis szörny!
A torz és kaján vigyorgású, ingerkedő te¬
kintetű cserépember darabokra zúzódva hullott
ki az ablakon és a fűvel benőtt cserépdara¬
bok hangos csörömpöléssel szóródtak szót a
földön...

MISS RANDOLPH UTAZÁSA,
REGÉNY.

(Folytatás.)

Irta C. N. és A. M. Williamson.

Mikor innét elrobogtunk, Miss Eandolph
mély gondolatokba volt elmerülve. Szerettem
volna kitudni, mi foglalkoztatja, de szegény

Tittoni olasz külügyminiszter.
MORELLI GUSZTÁV MÜTERMÉBEN. — Saját fametszete Balló Ede festménye után.
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zatán áttörő arany meleg napsugár. És a neve
Angéla. Képzelhető ennél szebb ? Kegyetlen¬
ség, hogy ily bájos lény nem kelthet feltűnést
Parisban, vagy Londonban, vagy New-Yorkban,
hanem ebben a vadonban kell virágzani, érle¬
lődnie és utoljára el is hervadnia, a nélkül,
hogy valaki ismerné. Oh, mennyire szeretném
innét kiragadni!»
- És ha ezt meg is tehetné, miss, mit kezd¬
hetne vele? — bátorkodtam kérdezni azzal az
alázatossággal, mely Mary néni szemében leg¬
előnyösebb tulajdonságom. — Talán szobalányá¬
nak fogadná fel?
- Szobalányomnak? — visszhangoztatta bá¬
jos xírnőm a legnagyobb megvetéssel. — Ha
én ily bűnös gondolatra képes volnék, meg¬
érdemelném, hogy jegesmedvék rohanjanak ki
ebből az erdőből és széttépjenek. Nem, én szép
ruhába öltöztetném és igyekezném őt jól férj¬
hez adni?
- Ez a főóhajuk az amerikai fiatal hölgyek¬
nek, miss, — kérdeztem szelíden, — hogy férj¬
hez adogassák őket?
- Nem, ők ezt gyűlölik és olykor el is utaz¬
nak Amerikából, hogy megmutassák, mennyire
Pichon franczia külügyminiszter.
győlölik; de én más esetre gondoltam, —
szólt ő. Én pedig azon tűnődtem, vájjon nem
chauffeur ilyesmit hogyan engedhetne meg ma¬ szalasztotta-e ki akaratlanul titkai egyikét.
Liposthey mellett kiértünk a Bordeaux és
gának? Eevés vártatva kitört belőle, hogy mi
jár eszében. «Látott-e valaha oly kedves lényt, Bayonne közötti egészen sima országútra. Ezen
mint ez a leány? — kiáltott fel. — Csupa hó¬ haladtunk, Labouteyre-t útba ejtve, Castels-ig,
fehér és arany és rózsaszín. Olyan ő ezen a a hol villásreggeliztünk. Idáig még mindig a
komor helyen, mint a fenyvesek sötét lombo- sötét, balzsamos illatú erdő környezett ben-

Grey angol külügyi államtitkár.
AECZKÉPEK A BALKÁNI BONYODALMAKHOZ.

Bülow német birodalmi kanczellár.
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REZERVISTÁK GYÜLEKEZÉSE.

HOL SZORÍT A BAKKANCS ?
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ÚTBAN A PÁLYAUDVAR FELÉ.

HK-2ÍATI1A.

MENÁZSI-FŐZÉS A PÁLYAUDVARON.

ELMENT A VONAT.

FELÖLTÖZÖTT TARTALÉKOSOK A KASZÁRNYA UDVARÁN.

KATONAI

NAPOKBÓL.

VASÁRNAPI ÚJSÁG.
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minket; de ezen a helységen túl észrevettük,
hogy búcsút veszünk a fenyvesedtől. Sajnáltuk
ezek elmaradását, bár az út mentén a szép
tájképrészletek mind sűrűbben mutatkoztak.
Egyszerre nagy meglepetés ért bennünket.
Nem tudom pontosan megmondani, milyen
helyen; mert gondolataim engem nagy magas¬
ságra ragadtak fel a tények sivár, lapos terü¬
letéről. Miss Eandolph hajtott és én érdek¬
lődve néztem körül, mit utóvégre az alsóbb
társadalmi osztályokba .tartozó, de értelmes
fiatal ember is megengedhet magának, midőn
balra, nagy távolban, égig nyúló, hosszú, kéklő
hegylánczolatot láttam, oly magasban, mintha
már nem is ehhez a világhoz tartoznék. Fel¬
rezzentem ültömből; ekkor Miss Eandolph is
észrevette, hogy mit látok. «0h—h !» lehelte,
a bámulat sóhajával válaszolva gondolatomra.
Egyébként, egyetlen jelzőt, egyetlen szót sem
mondott. És én áldottam ezért. Szerencsétlen¬
ségre Mary néni ezt a pillanatot választotta
arra, hogy felébredjen és ő bőven juttatott ne¬
künk szellemessége szipoikáiból. Mindig is így
szokott lenni. Ő ama hölgyek közé tartozik,
kik súlyt helyeznek arra, hogy lássa mindenki,
milyen érzékök van a szép iránt. De mikor
összes szellemi rakétáit már elpuffogtatta, is¬
mét elaludt, és engedte, hogy én bájos úrnőm¬
mel zavartalanul élvezhessem a Pirenéusokat.
Még nem volt késő délutáni óra, midőn az
Adour fölötti hídon gördült át a kocsi, de az
ég már az alkony aranyos bíborában ragyogott
és igen szép látvány tárult élénkbe, melynél
különbet alig találhatni: egy nagy és régi vár¬
kapu, melyet a búcsúzó napsugár rézzé vará¬
zsolt át. Azt tanácsoltam Miss Eandolphnak,
hogy Biarritzból, ha ott hosszabb ideig tartóz¬
kodunk, egyszer térjünk vissza ide és nézzük
meg a bayonnei székesegyház régi, híres üvegfestményű ablakát; ezúttal nem értünk rá
olyan részlet kedveért, mint egy üvegablak,
utunkat megszakítani — és röpültünk tova a
Biarritzig vezető öt mértföldnyi lejtős úton.
Most ebben a kellemes, szép városban mula¬
tunk, míg magasabb helyről indulási parancsot
nem kapok. Útitervünk most az, hogy egyene¬
sen a Pirenéusok mentében elhaladunk Marseilles-ig és innét Nizzába. Oh, csak rábírhat¬
nám úrnőmet, hogy Olaszországba is átkeljünk.
Jó lesz legközelebbi leveledet Amiez-be, a Eiviera-szállóba czimezni. Egy ideig Pauban idő¬
zünk, azután ellátogatunk Casassonnóba és más
városokat is megtisztelünk, Eiviera felé halad¬
tunkban. Ennélfogva bőven lesz idő arra, hogy
ez a hosszú írkafirka kezedhez jusson, te pedig
dicsérő vagy .gáncsoló megjegyzéseidet Nizzába
küldhesd. Adj hírt magadról, ^íogy vagy, mit
olvasol, milyen lányt szeretsz.
Őszinte, de kissé önző barátod,
Jack Winston.

Molly Randolph levele atyjához.
Puu, Hotel Gassion. Deczember 14-én.
Kedves Szeretet- és Cheque-osztogató!
Ezer köszönetet úgy a szeretetért, mint a
chequekért, melyekkel fel tudtál keresni bolyon¬
gásomban vagy — mint te nevezed — vadliba
vadászatomon. Jól van, legyen az, de akkor

nem tudom, ki a liba, hacsak nem Mary néni.
Ő bizony annak látszik nem egyszer, sze¬
gényke, de azért igen pompásan megférünk
egymással. Oh, pompásan megférnék én akár
öt Mary nénivel is (ments1 Isten, hogy ennyi
legyen), mert én oly boldog vagyok, Apuska.
Oly szép napokat élek, soha jobb életem nem
volt, csak egy hiányt érzek, hogy te nem vagy
velem.
Ha valamikor el találod veszteni minden pén¬
zedet, mert tisztességes úri módon elspekulál¬
tad a Wall-Streetben, elmehetünk ketten Biarritzba, hol igen jól élhetnénk. Nagyszerűen el¬
mulatnánk mi ott. Állandón laknók csinos kis
olcsó villánkat az év elejétől az év végéig, mert
minden évszak, udvariasan megvárja, míg az
előtte levő véget ér, csak azután köszönt be.
Minden körülöttünk vidám és elegáns, de sen¬
kit sem kényszerítenek arra, hogy akár víg¬
ságot mutasson, akáí elegancziát fitogtasson.
Az ég és,a Jenger tiindöklőbb szinű, mint bár¬
hol egyebütt és a levegő seholsem oly ózondúts. A versenyfutó vízilovakhoz hasonló barna
sziklák, melyek a berylzöld hullámok közé
nyomulnak, minden más sziklánál csodásabb
alakúak és szebbek. Ekkép minden tárgyról
superlativusban kell itt nyilatkozni, még a
hotelekről is, ép úgy egy bizonyos Czukrászról (megérdemli, hogy nagy betűvel írjuk). Van¬
nak itt sétautak hintók és gyaloglók számára,
és ritkaságokat árusító boltok, melyekben min¬
den pénzemet elköltöttem. Azonkívül van itt
rókavadászat, mely igen szép volna, ha nem
sajnálná az ember a szegény szelídített rókát;
van golf és petits chevaux a kaszinóban, hol
Mary néni, maga sem tudva hogyan, egyszerre
csak játszani kezdett és aztán jó sokáig el sem
hagyhatta a játékot. Titokzatos külsejű baszkok
sürögnek-forognak itt, kik büszkék őseikre és
csodálatos, minden más népétől eltérő öltö¬
zetükben pénzért különös tánczokat lejtenek
az utczán, vagy La Pelotte-ot játszanak, mely
játékukat nézni nagyon mulatságos. A tenger¬
parton sétálva, igazi hullámokat látunk, a mi¬
lyenek nálunk otthon találhatók, nem olyan
nyomorult semmiségeket, mint az angol csator¬
nában. Az opálszinű öböl partjáról tejfehér
ködön keresztül rejtélyes szárazföldre pillan¬
tunk, melyet össze-vissza hányt kék hegyek
alkotnak. A mi pedig különös előnye Biarritznak, az Spanyolország közelsége. Ott van Spa¬
nyolország kapuja. Bekopogtattam rajta, át is
léptem, de épen csak a küszöbön túl értem.
Elmondom, mikópjiörtént ez.
. Korán keltem és a golf-játékot gyakoroltam
egy hozzá értő embeE felügyelete alatt, ki leezkéket ad nekem. Mikor kevéssel tizenegy előtt
hazayetődtem, Brown várakozott rám. Tuda¬
kolta, nem óhájtanék-e bekukkantani Spanyol¬
országba ? Hozzátette, hogy ebédig könnyű oda
elmenni és haza is térni. Egy szempillantás
alatt készen voltam -ügy én, mint Mary néni,
valamint a kocsi is^ mely haladéktalanul az
óczeán partján haladó igen szép, habár kissé —
franczia szóval kifejezve ; - accidentée úton
berregett tova. Szárazföldön vagy tengeren még
nem láttam oly gyönyörű fényhatásokat, mint
itt a hegyek tájékán és a nagy, háborgó At¬
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lanti óczeán felszínén. Alig észrevehető idő el¬
teltével St. Jean de Luzba értünk; ez megint
igen kedves fürdőhely, a hol kettecskén elél¬
hetnénk, ha el találnál szegényedni. Nagyon
sok angol lakik ott az egész esztendőn át.
Brown magyarázta meg nekem, milyen rop¬
pant érdekes dolog a határ. Ez csak képzelt
vonal és a mint átlépünk rajta, már minden
megváltozott: emberek, nyelv, öltözet és szo¬
kások, mintha tündérkéz varázsvesszővel su¬
hintott volna egyet. Spanyolország és Francziaország határa széles folyó, — csak azért, hogy
ismét hídon kelljen átmennünk. Maga ez a
név: Bidassou, nem kelti-e fel oly széles, höm¬
pölygő hullámú folyónak képzetét, melynek
vizei a tenger felé sietnek?
Ezúttal nem volt kedvünk a hídon átkelni.
Nagyon sok vesződség lett volna a kocsiért
hídvámot fizetni és miatta, midőn egy-két óra
múlva úgyis vissza kellett kapnunk, minden¬
féle hivatalos proczedurának alávetni magun¬
kat. Ennélfogva Balzac-ot — így neveztem el
aiitónkat, - - a határszéli franczia városban
hagytuk, csónakra ülve áteveztünk a spanyol
oldalra és elhagyva az első spanyol várost,
Irunt, a még régibb és festőibb Fuenterrabia
mellett szálltunk partra. Kaphattunk volna egy
igen csinos hajóslegényt, de Brown maga akart
evezni, vagy azért, hogy megmutassa, milyen
ügyesen bánik az evezőkkel, vagy talán azért,
mert a hajósnak a rendesnél hosszabb szem¬
pillái voltak, Brown pedig kissé ideges, ha
hosszú szempillákat lát.
Mikor csónakunk a Fuenterrabia melletti par¬
ton spanyol földre ért, ott két marczona kül¬
sejű, kényelmetlen egyenruhába bujtatott spa¬
nyol férfiú várt bennünket. Olyan benyomást
tettek ránk, mintha pénzünket vagy életünket
akarnák követelni. Közelebbi megtekintésre ki¬
tűnt, hogy félelmes külsejüket csak a felsőkábát rendkívül magas, csúnya gallérja okozza.
A tengerparton felügyelő vámhivatalnokok vol¬
tak ; persze érthetetlen előttem, hogyan képe¬
sek, magas gallérjuk felett kandikálva kitalálni,
mi történik az orruk alatt. Brown megmagya¬
rázta, hogy Madridban télen a katonáknak kell
ekkép öltözködniök, hogy a rettentő jéghideg
szelek ellen védekezzenek; mivel pedig Madrid
határozza meg a divatot Spanyolországra nézve
minden dologban, a vidéki katonáknak ugyan¬
oly módon kell a nyakukat fojtogató gallért
tűrniök, mint a fővárosiaknak.
Magát a levegőt is egészen másnak találtam
itt, mint a folyóntúli Francziaországban. Dúsabbnak és súlyosabbnak, *a tömjénre emlékez¬
tetőnek. Szabad kissé féket ereszteni a képzeló'tehetségnek. Jobb ez, mintha az ember nagynehezen baktat, csupán tényeket hurczolva
maga után, mint pórázon az ebeket. Én min¬
denkép hinni akarom, hogy Spanyolországban
nagyobb és feketébb az emberek szeme, mint
más országokban. Épen most jöttem a tenger¬
partról a régi eredeti város felé és találkoztam
egynéhány parasztasszonynyal és gyermekkel.
Ezeknek is bámulatra méltó fekete szemök
volt, olyan, mint a bársony, melyen keresztül
ragyog a csillagok fénye. Herczegnők kincsei¬
ket adnák oda ilyen szemekért.
Önkénytelenül elkezdtem halkan dudolni ezt
a nótát: "Madrid régi városában . . . » és a
sóval teljes szellő szárnyán mintha a castagnetták csattanása érkezett volna hozzám. For¬
rón sütött a nap, de mireánk hűvös árnyék
homálya borult a csendes utcza hoszszában, a
hol a fantasztikus, dús faragványú, élénk szinű
házak tömkelegében egyet sem láttam erkély
nélkül s egyik erkély jobban kidülő volt, mint
a másik. Egy lélek sem járt itt rajtunk kívül,
lépteink visszhangzottak" a keskeny járdán és
szinte kíméletlenségnek tetszett, midőn beszé¬
dünk felverte a délutáni sieeta csendjét. De
egyszerre egy csinos fiatalember bújt elő vala¬
melyik mellékutczából és az út közepén meg¬
állva, kellemes hangzású csengetyűt rázogatott
nagy erélylyel. Azonnal megélénkült az utcza.
Minden házkapuban megjelent egy ember; nők
hajoltak ki a tarka díszítésű erkélyeken; ki¬
szaladtak a gyermekek és a csengető ember
körül csoportosultak, ki nagyon gyorsan ba¬
dart valamit, sok torokhanggal ékes spanyol
nyelven, melyből egy szót sem érthettünk, bár
Brown valami keveset tud spanyolul, a mennyi
épen szükséges a boltokban és a vendéglökben.
Az egész utczán végig csendült a nevetés; fér¬
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mély basszusban, nők magas szopránban
kaczagtak. A csengető rsinos fiatalember szin¬
tén nevetett, majd eltűnt, ép oly hamar, a
hogy előbb jött. S vele együtt ez egész élénk,
sajátságos utczai élet mintha .szétfoszlott volna.
Az emberek lassankint visszavonultak házaikba,
az erkélyek kiürültek, az utcza elnémult, mintha
halottak városában járnánk. Valami színpadias
volt az egész jelenetben, de úgy képzelem,
ilyen a mindennapi élet Fuenterrábiában és az
egész ősrégi Spanyolhonban.
A kastély felé tartottunk, mely már a ten¬
gerparton tűnt szemünkbe és e közben elfordí¬
tottam tekintetemet, midőn egy nagy, rút, ke¬
rek épületet vettem észre, mely valami csúf
falusi panorámának látszott. Ez a bika viadalok
arénája volt, tehát valami olyan, a mi magá¬
ban elég, hogy előttem gyűlöletessé tegye
Spanyolországot. Még gondolni sem szeretek
rá. A kastélynak vagy inkább palotának :
mert az volt valamikor, — gyönyörű kapuja
ívben áthidalta az utczat. De á rtíidőn átlép¬
tem rajta, elnevettem magamat, olyan -furcsa
angol nyelven hirdette egy czédula, hogy a
kastély eladó. Csupa nagybetűt láttam a fel¬
iraton elszórva; ebben á készítője valami külö¬
nös szépséget találhatott és azt is vélhette,
hogy az angolokat és az amerikaiakat különö¬
sen csábítani fogja annak felemlítése, hogy
V. Károly építette a kastélyt és élt is benne.
Tudom, Mrs. Washington Potts szívesen vásá¬
rolná meg, hogy otthon - - úgy odavetve eldicsekedhessék, hogy ((Spanyolországban ki¬
rályi palotát sikerült szereznie, ott fogja a
telet tölteni.» Mintha hallanám szavát! De oh,
szegény palota! Olyan szellős egy épület, mint
valamennyi spanyol kastély, pedig a még meg¬
maradt falak legalább tizenöt láb vastagságúak.
Mind a mellett a hegyekre és a tengerre nyíló
gyönyörű kilátás kincseket érne és nem kerülne
sok ezer dollárba, mint a lakóház helyre¬
állítása.
Mialatt Fuenterrábiában időztünk és a régi
Spanyolország légkörét szívtuk magunkba, a
tenger árja tekintet nélkül a mi óhajtásainkra,
visszahúzódott és a hullámok helyett csak egy
kanyargó csatorna maradt hátra a zátonyok
között, mintegy emlékül. Fogadtunk tehát egy
furcsa alakú kocsit, fehér rojtos ernyővel és
úgy hajtattunk vissza Hendayebe, a hol a mo¬
torkocsit hagytuk. Ezt a napot mindenesetre
nagyon jól töltöttük el és Brownak ki is fejez¬
tem elismerésemet, de Mary néni azt mondta,
hogy oktalanság volt így tennem, mert Brown-
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nak nincs más dolga, mint mindent elkövetni,
hogy mi kényelmesen és jól érezzük magunkat.
Jelenleg, mint e levél kelte mutatja, Pau¬
ban vagyunk, hová Biarritzból egy szép reg¬
gelen jutottunk el, rendkívül kedves úton, kék
hegyekkel szegélyezett, valóságos gyöngyszinű
tájékon át. A mint a városba értünk, Brown
akkép vezette a kocsit, hogy az néhány utczán
át száguldva rohant, így vágtatva megkerült
egy nagy teret, majd hirtelen megállt egy szé¬
les terrasz előtt, a mikor a mi legpáratlanabb
chauffeur-ünk úgy nézett ránk, mintha mon¬
daná : «Ime. hát ez hogy tetszik ?» Én ekkor
talán visszafojtott lélegzettel bámultam; nem
is tehettem máskép, mert oly csodás látvány
tárult elém, melynek a világon alig van párja.
Az a terrasz, a hol kocsink megállt, legkevésbbé sem hasonlított utczához. Egyik végén
nagy szürke chdteau emelkedett, azután tekin¬
télyes épületek hosszú sora következett, me¬
lyekről nem mondta volna senki, hogy hotelek,
oly szépek voltak, pedig csakugyan hótelekül
szolgáltak. Volt ott templom is, a kék égbe

A BALKÁNI MOZGALMAK SZÍNHELYÉNEK

TÉRKÉPE.

nyúló fehér toronynyal, nyílt, árnyékos piacz
IV. Jlenrik szobrával, végre sok-sok villa-hotel
vagy hotel-villa, tündöklő sorban, közbe-közbe
nagy fákkal, melyek kékes-fekete árnyékot ve¬
tettek. Ezzel a lerrasznak csak egyik oldalát
írtam le, a másik csupán vasrácsozat, melyen
túl meredeken esik a lejt és — gyönyörű kilá¬
tás nyílik. A néző végigpillant égy parkon, a
hol tél közepén is rózsák nyilnffk és datolya¬
pálmák virágzanak. Azután a tekintet a siető
folyóra esik, melynek habjai élettel és zenével
töltik be a vidéket, a folyón túl pedig tág kör¬
ben húzódó dombsor látható nyárfacsoportok¬
kal, számos völgy, félig elrejtett fehér falvak¬
kal, még távolabb az égig meredező Pirenéusok
végeérhetetlen lánczolata, mely épen ama na¬
pon oly közelinek és élesen körvonalazottnak
tűnt fel, mintha kártyapapirosból vágták volna
ki. Mikor az ámulattól elállt szó visszatért
ajkaimra, kijelentettem Brownnak, hogy első
dolgom lesz a gyönyörű kék hegyek közé sé¬
tálni. «Nem tudom, mikép fogja e szándékát
végrehajthatni, miss, — szólt ő nyugodt mo-
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. Az ő taktikája — a kardcsörtetés olyan karddal, a
melynek csak a markolata van meg, de penge nincs
a hüvelyében — régi fogása az orosz államférfiak¬
nak, a melyet például Gorcsakov is sikerrel hasz¬
nált. A mi most a legutóbbi időben történt, két
dolgot bizonyít. Az egyik az, hogy az orosz diplo¬
máczia nemcsak a ravaszságban konzervatív, hanem
a ravaszság eszközeiben se túlságosan találékony.
A hogyan Witte gróf viselkedett egy vesztett háború
után, ugyanazt próbálta hvolszki Péter egy még
meg nem nyert háború előtt. De — és ez a másik
tanulság — a plágiumban sincs minden embernek
egyforma szerencséje. A legrégibb és leghatáso¬
sabb — mert legelemibb taktikai fogások is megImknak végezetül. Az egésznek a végső tanulsága
pedig kétségtelenül az, hogy a diplomáczia játéka
reálisabb lett, mint volt ezelőtt. A ki úgy próbál
leülni ehhez a zöld asztalhoz, hogy se aranya a
zsebében, se aczél a hüvelyében, annak retirálnia
kell, még mielőtt a döntő koczkavetés megtörtént
volna.
•K

PÉTER KIRÁLY ÉS VEZÉRKARA.

legravaszabb államférfiak sorában, annak idején
megírta és közzétette az orosz-japán békekötés tör¬
ténetét, a melyben neki, mint Oroszország meg¬
hatalmazottjának, elsőrangú és el lehet mondani,
fényes sikerű szerepe volt, mert ez a béke az oro¬
(Folytatáss következik.)
szoknak egyetlen diadaluk volt az egész vereségek¬
kel teljes háborúban. A Witte emlékirata olvas¬
mánynak is idegfeszítően érdekes, de még érdeke¬
A HÉTRŐL.
sebb, mint végtelenül jellemző dokumentuma a
A nagy narkotikum. A medikus anekdoták néhai diplomáczia, vagy inkább egy bizonyos diplomácziai
Kovács professzornak tulajdonítják az úgynevezett iskola lelkének és természetének. A Witte gróf
magyar narkózis találmányát. Ez a találmány még taktikája az volt, hogy a maga részéről úgy foly¬
abból az időből való és annak az időnek a haszná¬ tassa a tárgyalást, mint ha igazában - - nem
latára volt, a mikor az altatószereket még nem is¬ kívánná a békét. Mintha egy lángoló és a hadi sze¬
merte az operácziókban az orvosi tudomány. Állt ren cseokvetetlenül elkövetkező megfordulásáról egé¬
volna pedig ez a magyar narkózis — ha igaz! — szen bizonyos harczi vágy állana mögötte és az egész
abból, hogy & kiváló táléntumú és csodálatosan békealkudozás nem lenne egyéb, mint köteles udva¬
ügyes kezű tudós sebész a nagyon nyugtalan és riasság a béke érdekében közbelépett hatalmak —
hánykolódó páczienst a műtét kritikus és abszolút elsősorban Amerika - - irányában. A békekötés
mozdulatlanságot követelő pillanata előtt hirtelen föltételei bizonyították, hogy ez a taktika eredmé¬
és váratlanul úgy képen teremtette, hogy ez való¬ nyes volt, Oroszországnak kevesebbet kellett fizetnie,
sággal megdermedt a — mondjuk így — meglepe¬ mint a mennyit fizetni kész, mert kénytelen lett
téstől. Néma lett és mozdulatlan. És ez volt a fő. volna, ha Witte taktikája csődöt mond és a japá¬
Mert mire felocsúdott, a villámgyorsan és csodás nok olyan erősek a diplomácziában, mint a harczszabatossággal mozgó operáló-kés már elvégezte a téren. Witte grófra az emlékiratai megjelenése után
maga dolgát. A pácziens most már, ha úgy tetszett a saját hazájában olvasták rá, hogy — plagizált.
neki, akár dühös is lehetett a pofonért, a tudós
nem törődött vele, neki elég volt az, hogy a bete¬
gének megmentette az életét. Neki nem az volt a
czélja és föladata, hogy a pácziens meg ne hara¬
gudjék, hanem az, hogy meg ne haljon. És ennek
a föladatának a sikeréért készséggel magára vette
azt is, hogy — brutális embernek mondják. A narkotizálásnak ezt a fajtáját a modern sebészet már
nem ismeri. Az élet azonban, mint a minapában
bőven tapasztalhattuk, még néhanapján igen széle¬
sen alkalmazza. Folyton nyögünk, jajgatunk, nyug¬
talankodunk, panaszkodunk, össze akarunk roskadni a bajaink terhe alatt. Egyszerre csak elcsat¬
tan a — magyar narkózis. A háború veszedelmének
kemény szele hatalmasan az arczunkba vág és min¬
den más bajunk abban a pillanatban elnémul, meg¬
szűnik nyilalni és sajogni. Egyszeriben elfeledke¬
zünk róluk a nagyobb, a fenyegetőbb és váratlanabb
baj ijedtségében és bódulatában. A mit előbb elvi¬
selhetetlenül nyomasztónak éreztünk, elszáll a lel¬
kűnkről, mintha pehely lett volna. Bizonyára nem
örökre. A mint a háborús veszedelem nyomása eloszlik, megint csak érezzük a régi terheket lelkűn¬
kön, de talán még se olyan roppant nehéznek, mint
azelőtt Mert mindig kisebbnek érzünk egy bajt
vagy veszedelmet, ha már — nagyobbat is kóstol¬
tunk.

solyával, — mert a hegyek csaknem negyven
mértföldnyire.. valónak innét.» Erre aztán meg¬
fordultunk és annak a hotelnek az udvarába
állítottunk be, a honnét a legszebb kilátás
nyílik.

¥

Diplomáczia. Witte gróf, a kit kétségtelenül elő¬
kelő hely illet meg ha nem is a legnagyobb, de a

A béke czémaszálai. Ha németek lennénk, a
héten már bizonyára akadt volna egy tudós pro¬
fesszor, a ki megcsinálta volna a béke czérnaszálainak a statisztikáját. Arról az utolsó czérnaszálról
van ugyanis szó, a melyen a nagy borulat napjai¬
ban az újságok híreiben, a táviratokban, a jelenté¬
sekben és a többé-kevésbbé hiteles beavatottak
nyilatkozataiban a béke még függött és a mely, ha
elszakad, a háború vérben gázoló görgetege szakad
a fejünkre. Meg lehet állapítani, hogy ez az utolsó
és visszavonhatatlanul utolsó czérnaszál nagyon
sokszor elszakadt és — hála Istennek I - - mindi"
az — utolsó előttinek bizonyult. A háborús vesze¬
delem félelmetes, gyilkos tömege mindig továbbra
is függve maradt és nem rázta meg lezuhanásával
a földet. Ez azonban nem jelent az utolsó czérnaszálat emlegetők részéről se felületességet, se könynyelműséget, se lelkiismeretlenséget, sőt nem je¬
lenti még azt sem, hogy keUő tájékozódás nélkül
vagy csak fölszínes szemlélet alapján bírálták és
jellemezték volna a helyzetet. A helyzet akárhány¬
szor valóban olyan volt, a milyennek nézték és
valóban úgy látszott, hogy a béke roppant érdekeit
már nem tartja más, mint egy vékony czérnaszál.
Nagyon meglehet, hogy a helyzet igy festett még
azok szemében is, a kik ezt a czérnaszálat a kezük¬
ben tartották, mert hiszen ők is emberek és egy
háború katasztrófája elemibb dolog, semhogy tisz¬
tán egyes emberi elhatározások dirigálhatnák. Az
egyik hatalmas akaratnak másik meg harmadik
hasonlóan hatalmas akarat hol egyengeti, hol szeli,
hol keresztezi az útját úgy, hogy a végső kifejlés
igazán a sorsnak kiszámíthatatlan munkája. Az

utolsó czérnaszál sűrű emlegetése tehát nem jelen¬
tett semminemű felületességet, csak azt bizonyí¬
tották meg az események, hogy a béke szövete, ha
nem is elszakíthatatlan, mindenesetre igen sűrű
szövésű és hála Istennek, jó erős fonálból készült.
*
A lakáskérdés. A budapesti lakáskérdés képére
ráillik ez a jelenet. A színházigazgató mikor egy
nem túlságosan népszerű darabot adtak, az előadás
megkezdése után megkérdezi a titkárát:
— Volt a nézőtéren ?
— Voltam.
— Nos, hogyan fest ?
— Üres, de — zsúfolt.
És csakugyan így is volt. A nézőtér harmincz
páholya közül csak háromban volt ember, de ezek¬
ben aztán tizenöten szorongtak valamennyiben. —
Budapest nagyérdemű polgármestere kidolgozta a
lakásínség megszüntetésére való városi építkezések
tervét. E szerint vagy húszezer ember számára épí¬
tenek majd egy egész várost Budapesten. Húszezer
olyan ember számára, a ki ma nem fér el Budapes¬
ten, csak egymáshoz préselve. Ellenben az az új
város, a melyet építeni akarnak, elfér igen kényel¬
mesen. Erre a mi szép fővárosunkra tehát egy¬
forma joggal el lehet mondani azt is, hogy zsúfolt
város, azt is, hogy üres város. Az első állítás az
emberekre igaz, a kik szoronganak, a másik a há¬
zakra, a melyek — hiányzanak. Ha Budapest ter¬
jedelmét arányba vetjük a házak és a lakások szá¬
mával, nem zárkózhatunk el annak a megállapítása
elül, hogy ez a város nemcsak zsúfolt, hauem kiépítetlen is. A lakáskérdés megoldásának legele¬
mibb föltétele tehát bőven megvan, mert van mire
építeni, van minek is építeni és van miből is épí¬
teni. Csak épen: nincs mivel építeni. A budapesti
lakás-ínségnek pénzinség a valóságos neve, akár
az az oka, hogy egyáltalában nincs pénz, akár az,
hogy jobb, kamatozóbb üzletekre van, mint a ház¬
építés. Lassan-lassan rá kell jönnünk, hogy a lakás
Budapesten nem csupán a lakónak drága, hanem a
háziúrnak is és a lakás-uzsorának nem mindig a
háziúr, hanem többször maga a lakás az uzsorása.
A míg a főváros, mint háziúr is csak úgy adhat
olcsó lakást, hogy — ráfizet a háziuraságára, addig a
lakáskérdésnek nincsen és nem lesz meg az egész¬
séges megoldása.

KATONAI ZENEKAR.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.

vei nyugasztalóbb, derültebb hangulat fűzi egybe,
ezekben az iró nem kap bele olyan kemény kézzel
a lelkűnkbe, mint régebbi iiovellás könyveiben, lá¬
gyabb hangokat keres, az olvasónak inkább gyön¬
gédségére igyekszik hatni. Iróniája előtör egyik¬
másik novellában, pl. az Ostobaság és A hála
czíműekben, sajátos fölfogása a szerelemről kivilág¬
lik A bálvány-bó], de ezek sem hatnak olyan
kemény igazsággal, mint Biró régebbi novellái.
A,beteg leány, a ki szenvedését mint családja jóvoltáért hozott áldozatot fogja fel, — a fiatal leány
okos és elmés győzelme a vénülő, kaczér asszonyon,
az öreg asszony bánata, mikor egy boldog házasság¬
ban eltöltött élet után megtudja, hogy a férje hű és
gyöngéd volt hozzá mindig, de soha se szerette
igazi szenvedólylyel, egy automobilos karácsonyi
farkas-kaland — ezek a témák. Biró Lajos írói ter¬
mészete kinyilvánítja magamagát ezekben a novel¬
lákban is : mesét konstruálni és előadni pompásan
tud, érdeklődésünket meg tudja fogni és végig a
kezében tartani, de alakjai inkább absztrakcziók,
egy megfigyelés, egy ötlet, egy gondolat képviselői,
mint igazi emberek. Ezért ha a novelláira visszagondohink, inkább a mesékre emlékszünk, mint az
emberekre.

Bíró Lajos elbeszéléseiből egy füzetre valót
adott ki most a Magyar Könyvtár. Összesen nyolcz
novella van benne, megkapó, erős dolgok, az író
termése javából. Az egész kis gyűjteményt valnmi-

Utón a lelkemmel. Nagyon sze.rény külsejű kis
versfüzet, vidékeit, Máramarosszigeten jelent meg,
szerzője, Büky György teljesen új név, hirét sem hal¬
lottuk eddig. Szóval megjelenése körülmén veivel nem
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kelt semmi különösebb várakozást, de mikor elkez¬
dünk benne lapozgatni, színes, erős férfihang üti
meg belőle a fülünket. Még nem egészen kész hang,
néha megbicsaklik, gyakran idegen hangok kevered¬
nek bele, de mégis eredeti hang, a melyben a figyel¬
mes és értő hallgató azonnal megérzi a fejlődésre
alkalmas, éneklésre termett anyagot. Mint a mai
fiatalok általában, ő is komor hangokat penget,
érzékenysége visszhangot ad minden benyomásra s
az érzés mélyen belefuródik leikébe. Ez a szomo¬
rúsága néha kelleténél erősebben irodalom-izű, a
mi kissé el-elkedvetlenít, de tudjuk, hogy ez fiatal,
önmagukkal még birkózó lírikusok sajátsága. Be¬
méljük, Büky György is majd megtalálja a módját,
hogy igazán azt énekelje és igazán úgy, a hogy lei¬
kéből kifakad, hogy ne költői motívumokat énekel¬
jen, hanem önmagát, az önmaga lelkét énekelje.
Akkor aztán meg fog szabadulni azoktól a hatások¬
tól is, melyek ma még gyakran állnak közé és
érzései közé. A bizalmat, hogy az előbb-utóbb úgy
lesz, bízvást előlegezni lehet neki, mert határozot¬
tan tehetséges ember.
Ciris. Ez egy alexandriai modorú latin epyllionnak a czíme, melynek szerzőségét sokan és sokáig
Vergiliusnak tulajdonították, főleg azért, mert
nagyon sok reminiscentia van benne az Aeneis
költőjének műveiből. Másrészt azonban Lucretius
és Catullus utánzásának is sok nyoma van benne.
Vergiliustól való származását megdöntötte az újabb
kritika, de legújabban megint heves vitákra adott
alkalmat ez a különben sem nagyon jelentékeny
költemény. Egy német filológus, Skutsch ugyanis
a Ciris szerzőségét Cornelius Gallusnak, a római elégia megalapítójának tulajdonítja s a régi vádat meg¬
fordítja : nem a Ciris szerzője utánozta Vergiliust,
hanem fordítva, Vergilius a Cirisi Ez ellen a hypothézis ellen irta Némethy Géza legújabb latin
nyelvű monographiáját, a melyben legapróbb rész¬
letekig elemezi a Cirist és Vergiliushoz s a többi
latin költőkhöz való viszonyát, megállapítja pontos
szövegét. - - szóval olyan igazi filológus-munkát
végez, a melylyel becsületet szerez szaktudomá¬
nyának.
A «Népművelés", Bárczy István és Wildner
Ödön folyóirata most megjelent legújabb számának
tartalma egész tömegét öleli fel a korszerű és
kulturális fontosságú közleményeknek. Imre Sán¬
dor A nevelés sorsa és a szoczializmus czímen kezd
nagfon magvas czikksorozatot, Tas József az
öntevékenységre való nevelésről szól, a többi czikkek foglalkoznak az orr egészségtanával, a wiesbadeni Iskolaorvosi intézménynyel, az orosházi
tanonczotthonnal, az amerikai ipari szakoktatással
és tanonczképzéssel, az angol tanoncziskolákkal, ás
iskolai utazásokkal, továbbá Sándor Tamás Darwin¬
ról ad tanulmányt, Sztankovits Szilárd az angol
kertvárosokról kezd czikksorozatot, Ozorai Frigyes
az ausztriai és németországi szabadoktatásról szól,
Kertész Ida Éva az erkölcsileg fogyatékos gyerme¬
kek családi nevelését tárgyalja. A füzet végén
beszámolót találunk a folyóirat szerkesztőségéből
kiindult Népművelő társaság megalakulásáról; a
társaság nyolcz szakosztályra oszolva tervezi műkfrdését s legelső sorban az analfabéták oktatására •
kivan tanfolyamokat állítani s ezen a nyomon ter¬
jeszteni ki munkáját a népművelés egyéb terrénu¬
maira. A Népmüvelés előfizetési ára félévre 10 kor.

i MÁM. 1 !'<»!'. •><''•

ásó

••VASÁRNAPI UJSÁG._

HALÁLOZÁSOK.
Elhunytak a közelebbi napokban : ZAHOBAT JÁN
festő, a munkácsi főgimnázium nyűg. rajztanára
ki a szabadságharczot mint tüzér küzdötte véeip
75 éves korában Munkácson. — SZABÓ PÁL 4g
honvédfőhadnagy, Nagykereki község nyűg. kántor*
tanitója, 8G éves korában Nagykereken. — ifá K
BITTINGER JÓZSEF volt 48-as honvédtűzmester gyár
városi telekbiró, rézműves mester, 77 éves körábai
Temesváron. •-- FÁBBY EDE volt 48-as honvéd 9t
éves korában Lőcsén. — KELLEK LIPÓT volt fővárosi
vendéglős, a ki a 48-as szabadságharczot végig fűz
dötte Budapesten. — Gellénfalvi és csitárí CSITÁRY
G. EMJL, a vidéki sajtó egyik érdemes, régi műn
kása, a "Székesfehérvár és Vidékéinek hosszú
időn át volt szerkesztője, nyomdatulajdonos és vá
rosi bizottsági tag, 59 éves korában Székesfehér¬
várott. — Ponori PONOBT SÁNDOB nyűg. törvényszéki
elnök, volt országgyűlési képviselő 73 éves korában
Oláh-Brettyén. — GALL FEKENCZ kir. kúriai biró a
kecskeméti királyi törvényszék nyűg. elnöke' i
Lipót-rend lovagkeresztese, a kecskeméti ref egy
házmegye tanácsbírája, Kecskemét város törvény¬
hatósági bizottsági tagja hetvenöt éves korában
Kecskeméten. — GÁL KÁROLY állami elemi iskolai
tanító 58 éves korában Hatvanban. — VAJDA GYUM
dr, a magyar kegyes tanítórend tagja, egyetemi
tanár Kolozsváron. - - Eisenfelsi SCHMIDT BEZSÖ
földbirtokos 84 éves korában Tisza-Csegén. — GER¬
GELY JÁNOS nyűg. m. kir. honvédőrnagy 74 éves
korában Egerben. - Ifjabb alsódraskóczi MORVÁT
LIPÓT zsigárdi alesperes-plóbános, a -ságáellyei tan¬
TANG CSAO KHINAI ALKIRÁLY BUDAPESTEN, A TŐZSDE ELŐTT.
kerület tanfelügyelője, 65 éves korában Zsigárdon.
Özv. KÁBOLYI VIKTOBNÉ grófné szül. Orczy Irma
Új könyvek.
A tVasárnapi Újság* a «Világkrónika"-val bárónő, palota- és csillagkeresztes hölgy, 68 éve*
Elbeszélések. Irta fíiró Lajos. Budapest. Lampel- negyedévre 4 korona 80 fillér, félévre 9 korona korában Nizzában. — Ozv. SAI BEKKEL KÁBOLVNÉ
Wodianer részvénytársaság (Magyar Könyvtár 549. 60 fillér.
született nemes Hartmann Izabella, 85 éves korá¬
szám); ára 30 fillér.
Az előfizetések a iVasárnapi Ujság» kiadó¬ ban Zágrábban. — HINTEBEIDEB KATAUN hetvenöt
Utón a li'lkemmel. Versek, írta Büky György, hivatalába, Budapest, Egyeteru-utcza 4. szám eves korában Győrött. - Özv. GJIAVÁTSCH JÁNOSNÉ
szül. Benesch Karolina 72 éves korában Budapes¬
Máramarossziget: ára 2 korona.
küldendők.
ten. — Dr. VAISZ SÁNDOBNÉ szül. Fischbein Róza
Ciri.-i. Epyllion Pseudovergilianum. Edidit. . .
54 eves korában Budapesten. — KOSZIKA MABGIT,
(íeyza Németliy. M. T. Akadémia kiadása; ára 3
Jlosztka Mihály kir. tanácsos, tanfelügyelő és fele¬
korona.
A (Vasárnapi Újság:* a legrégibb magyar sége, szül. Mednyánszky Margit 16 éves leánya
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap,
rencsénben. — Pilisi és szilasi SZILASSY IDA VereElőfizetési föltételeink:
évenként több mint 13O íven, s több bely községben. — SCHWABTZ BELÁNÉ, szül. alsó- és
felso-dobszai, sztankóczi Sztankóczy Ida, 45 éves
mint ezer képpel, legjelesebb hazai íróink korában Budapesten. — WASS ISTVÁNNE, szül. Szily
A t Vasárnapi Újság• negyedévre 4 korona, fél¬
évre 8 koroaa.
és művészeink közreműködésével jelen meg.
Zsófia, 42 éves korában Iglón. — Jánosházi és
éc iHennebergi-selyem
Foulard
l K M5 f.-től leljebb. bérA jelenkor legtökéleteNyers Bastmentve és vámmente¬
:: sebb kézfinomitója. ::
Chiné
sei. Minta postafordul¬
Elhanyagolt, érdes
Skót
tával. Megrendelések bir.'. vagy vörös .'.
me.y nyelven intézendSk :
11990

Sel
y
em
Seidenfabrikt, Hennekrg ín Zürich.

kezeket 3 nap alatt

liareonypuhává és habfehérré teszi.

Egy üveg ára l korona.

RÓZSATEJ

Utün6 teint-ápiilószf r

Kapható minden drogériában

\

::

2K

liatalos iidi-séget kölcsönöz a bőrnek.
halzsaniszappan li»zzá
60 f.

törv. védve.

Kitűnő fiigápnló szajOSAN vizK1.7li,fiispiir88f.

TANNINGENE

Köszéikiildési hely:

::

VÖRÖSKERESZT DROGÉRIA
Arad, Weiizer János-uteza 2.

»tt M T • '
z
s z n e n , valamint hlmMujok és ruhák batisthól, szövetből, vászon-és
k f i m t l M Csakls .g a , ra "í:< 11 «oüd selyemkelmét árusítunk
közvetlen masfanfeleknek bénnentve é s elvámolva
a liazhor.

SCHWEIZEB & Co., LUZERN U. 24. (Svájcz)
Selyemszövet kivitel. — Királyi üdv. szállító.

Gyermekeim, jfcasán kénytelen vagyok Öpnek szemrehányás! t«nn:i
legjobb

hajfesto szer 5 K
és nem engedi festékét.

HelekiK megmarad
Sötélszökére, barnára és feketére

AJíTON J. CERNY, Wien, levélre
XVXIZ., Cár l Lud wig-str. 6. Lerakat I. Wüllflschg-. S,
Raktár : gyógyszertárakban, parfümériákban stb.

Hiszen egy művésznőnek kötelessége hangját kímélni és ápolni, m m
rgyellen eey komoly meghűlés nemcsak nanpjárj. hanem egész pálya
jura végzetessé válhat. Hiszen a valódi Fay-léle sodeiii ásvány-pastiílák
is oly kényt'mes szer a nyak. a gégefő és az öis/.us légzöszerNek ápolá¬
sára, hogy késedelem nélKül hoziijnk krllenc miilnia. Ha csík esys/cr
megkezdte, bizonyára meüette fog maradni és mindig hasznára lés/.nek
a Fay-fcle valódi sodeni ásvány-paslillák. Doboza l K 25 f.-be kerül és
kaph.iió minden gjógyszertárban, drogiieriáhan és ásvány>izkereskedéshen, de ne tessék engedni, hogy mániától só/zaiiak a nyakába, \eierképviselőig Ausztria .Magyarország részére : W. Tll. G u n t z e r t , W i e n ,
IV/1, Grosse Keuggsse 27.

Újdonság-;

V

egyi tisztítás, ruha- =====
=r - • • :•-.- ^ festés, g őz mosás

czimn ismertető füzetet bárkinek bérmentve
küld H alteiiherger Béla. Kassa. A A. A A. A. A.

OLBRICH L.
éw

penztárcza

IW

elszakíthatatlan. ~M
Égj darab börbőL •'
Apró pénznek külön mélyedéa.

3.-

koro'na

kizárólag- csak a készítőnél
Vidékié utánvéttel,
arahnálportómentes.

Csángó Henrik bőrdíszműves
Bpest, Mnzeum-körnt 3. sz.

Bpest, VI., Teréz-körut 6.

i MfclUtiu 19O6. I**aiara>aM tdt önt.
Crösitöszer g7«Mg«lke<Uk, v é r n e g i n y e k • •
lábbadozók számára, x-tvagygerjesi tő, ideg12666
erőiit* és rerjavitá u e r .
KitSn6 íz.
5()ÜO-nél több orvosi lütmtaj.
J. SERRAVALLO, Trleste BaroaU.
Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres nvegekim
i K 4.60, egész literei üvegekben i K 4.8U.

Miért liasználjn Ön a

MEHTHOLFOGSZAPPAN.T?

ne tétovázzék, hanem
használjon azonnal
10 perez alatt a legmakacsabb migröint és fejfájást elmulasztja
Készíti H e i - t - t y f t g T a m á s gyógyszerész K i ^ p e ^ t e n .

-

Ara

SAKKJÁTÉK.

EGYVELEG.

KÉPTALÁNY.

Vesszőparipalüiomtejszappan
Bergmann és Társa czégtől Dresden és Tetschen E/m. a naponta beérkező elismerő levelek
bizonysága szerint most és a jövőben is a leg¬
hatásosabb szappan marad az összes gyógyszappanok között, szeplő ellen, valamint gyönge,
puha bőr és rózsás arozszin elnyerésere és
megtartására. Darabja 80 fillérért kapható min¬
den gyógyszertárban és drogueriában, illatszer¬
éé
fodrászüzletben.
=

FOGAK

Dr. EDELM ANN JÓZSEF és MÁRFAI

saját készitményn

nap-és esernyőkben;

Liliomtejszappan
legenyhébb szappan

legnagyobb választék eredeti franezia

reform-főzökben,
melyeket mérték szerinl is készítek.

§

Da

: : a bó'r részére. : :

P-

és

esernyögyár Budapest, Ki

Ingyen! Ingyen! Ingyen!

*
••
£
g
J£
J

t A csecsemői (Dér Sáugííng) e/inm füzet, a melyet egy gyermekorvos irt, minden anyát felvilágosit
arról, hogyan nevelje és táplálja helyesen kedves
gyermekeit és mikép hárítsa el tőlük a sok réruületes nyári betegséget: a hasmenést, a hányszékelést
és a bélhurutot. Küldjünk levelezőlapot Eufeke
E.-nek, Bécs ü l .

Telt kebel elérésére,

és teljes fog¬
sorok száj¬
padlás nélk.

Aranyfogkoronák, aranyhidak és mindennemű kaucsuk
fogazatok, melyeket a szájból kivenni nem kell. A gyökerek el¬
távolítása fölösleges. Tartós porcelán- és arany-tö¬
mések. Foghúzás teljes érzéstelenítéssel, 10 évi jótállással. Vidé¬
kiek l n«p alatt kielégiudnek,'megvárhatják. — Mérsékelt árak.

s

l

Fogorvosi- é s fogtechnikai műterem
Bndapest, IV., Károly-körút 26., I. emelet

Legolcsóbb bevásárlási forrás

=
egóvja. Legolcsóbb azérf, meri a menthol fog¬
szappan sókkal lováhbellhit, Jnint az cnhüvelyes
fogkrémek és szájvizek. — Ara gyógytárakb'an
l korona. — Készili SZTfiAKA gyógysz. Xloholon.

K-át tesz ki, az értékpapírok árfolyainingadozására
Kóló mellett. Magányos hegy. Lealázva. Mondva¬
alakított tartalék, mely az idei átutalással együtt csinált dolgok, megérzik rajtuk a fáradság íze, pedig
13.017,104 K 53 f.-re rúg, továbbá felemlítendő a a jó versnek olyannak kell lenni, mintha egyszerre
160,000 K-ára rugó kétes követelések tartaléka és az készen pattant volna ki szerzője agyából.
ingatlan tartalék, mely az idei átutalással 1.413,602 K
84 f.-t tesz ki. Bészvényenként 600 arany frank osz¬
talék kerül kifizetésre. A társaság összes tartalékjai
és alapjai, melyek első rangú értékekben vannak
elhelyezve, az idei átutalások folytán 323.629,347 K
57 f.-ről 046.151,371 K 42 f.-re emelkedtek, melyek
2636. számú feladvány Kintiig Bóberttó'l, Győrök.
következőképen vannak elhelyezve: 1. Ingatlanok és
8ÍTÉT.
jelzálog követelések 68.422,455 K 68 f. 2. Életbizto¬
sítási kötvényekre adott kölcsönök 29.099,869 K 33 f.
3. Letéteményezett értékpapírokra adott kölcsönök
3.124,531 K 51 f. 4. Értékpapírok 219.102,504 K
80 f. 5. Követelések államoknál és tartományoknál
* Az ezüst országának most Kanadát lehet ne¬ 5.613,421 K 24 f. 6. Tárca váltók 786,489 K 29 f.
vezni, a hol — a Coleman-i kerületben — mintegy 7. A részvényesek biztosított adóslevelei 8.820,000 K.
4. év előtt roppant gazdagságú ezüst-erekre találtak. 8. Készpénz és az intézet követelései, a hitelezők
követeléseinek levonásával 11.182,099 K 57 f. Össze¬
Azóta vasutat építenek, a mely a Hudson-öblöt sen
346.151,371 K 42 f. Ezen értékekből 68'8 millió K
összeköti New-Yorkkal és Torontóval s tudósok, magyar értékekre esik.
mérnökök, pénz-emberek, munkások csak úgy özön¬
S z á m t a l a n elismerő levél bizonyítéka annak,
lenek oda Amerikából és Európából. A terület köny- hogy a Kálmán féle szab. Biborpaprika a legjobb.
nyen megközelíthető s ezért nagyon hamar alakult Árjegyzéket ingyen küld: Kálmán József paprika¬
ott meg a bányásztelep. Az utolsó két évben az nagykereskedő Szeged, Dugonics-tér 16.
ezüstbányák 100 millió koronánál többet jövedel¬
B ő r ö n d ö k b e n és egyéb szíjgyártó munkákban
d
« f~
meztek. Előfordult az is, hogy egy tonna ezüst-ércz- elsőrendű specialista a jó hírnévnek örvendő 1875. év
VH.JLOOS.
ben 22,000 unczia ezüstöt találtak, a minek értéke óta létező szíjgyártó-, nyerges- és bőröndösmester
Világot indul és a harmadik lépésre mattot ad.
Olbrich L. Budapest, Teréz-körut 6., kinek hirdeté¬
megüti az 50,000 koronát.
sére felhívjak az olvasó figyelmét.
A Triesti Altalános Biztosító T á r s u l a t
Nap- é s e s e r n y ő k b e n és reform-fűzőkben nagy
(Assicurazioni Generáli) f. é. márczius hó 18 án
választékos raktárt tart Brand Sámuel, Budapest,
tartotí 77-ik közgyűlésén terjesztettek be az 1908. és
Ferenoz-u. 8. és Király-ntcza 16. Jutányos árak
évi mérlegek. Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, Deák
igen jó minőségű árukat bocsájt a vevőközön¬
hogy az 1908 december 31-én érvényben volt élet¬ mellett
biztosítási tőkeösszegek 972.108,481 K és 17 f.-t tettek ség rendelkezésére. Lásd hirdetését.
ki, és az év folyamán bevett dijak 42.331,885 K és
78 f.-re rúgtak. Az életbiztosítási osztály díjtartaléka
Szerkesztői üzenetek.
19.086,145 K 05 f.-rel 283.242,702 K 29 f.-re emel¬
kedett. A tűzbiztosítás! ágban, beleértve a betöréses¬
A kocsma. Csupa zavarosság, szó se lehet róla,
és tükörüveg biztosítást, a díjbevétel 17.570.409,609 K
biztosítási összeg után 28.866,290 K 38 f. volt, miből hogy használni lehessen.
10.652,942 K 55 f. viszontbiztosításra fordittatott, úgy,
Lesz valakim. Krimi szonett. Kiismerjük sok jó
hogy a tiszta díjbevétel 18.213,347 K és 83 f.-re rúgott, vonását mind a két versnek, de csak fél-munka mind¬
és ez összegből 13.079,112 K 08 f. mint díjtartalék egyik, mi pedig egészet akarunk.
minden tehertől menten jövő évre vitetett át. A jövő
Határszélen. Csak nagy kínnal tudtuk valamicske
években esedékessé váló díj kötelez vények összege értelmét kihüvelyezni s akkor azt találtuk, hogy
122.089,054 K 94 f. A szállítmánybiztosítási ágban nem érte meg a fáradságot.
a díjbevétel kitett 3.577,201 K 84 f.-t, mely a viszont¬
A 10-ik számban megjelent képtalány megfej¬
Én nem marasztallak. Nagyon is gyarló kis vers
biztosítások levonása után 1.655,086 K 52 f.-re rúgott.
arra,
hogy
besorozzuk.
tése
: A bökseség a legjobb útiköltség.
Károkért a társaság 1908-ban 39.751,656 K 71 f.-t és
Leányom születése napján. Magánhasználatra na¬
alapítása óta 938.791,591 K és 91 f.-t fizetett ki.
E kártéritisi ösSsegből hazánkra 184.687,233 K 43 f. gyon jó, annak, a kinek írva van, bizonyára örömet
Feleifis szerkesztő: Holtsy Pál.
esik. A nyereség tartalékok közül, melyek összesen is szerez vele, de a nyilvánosság elé nem való.
20.890,707 K 37 f. rúgnak, különösen kiemelendők: az
Vándorlásom. Nem mond semmit, a mit annyi Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Reáltanoda-n. 5.
alapszabály szerinti nyereségtartalék, mely 6.300,000 ismétlés után érdemes volna újra elmondani.
Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem utcza 4.

néhai dr. Neuteld D. fogorvos volt techn. assistense. (Lift.)

Dús raktár lovagló-, hajtóvadász-, utazási és spoVt:::
czikkekbén.
;:.
Alapítva lS7í>. Árjegyzék ingy.

CHINA-BOR VASSAL

m agyarbeli JANKÓ AIJCZE, jánosházi és magyarbéli
Jankó György és neje szül. Sövegjártó Ilona két
éves leánya Nagycsömöte községben. - - KINSZKT
KABOLTNÉ herczegné, szül. "Wolff-Metternich Erzsé¬
bet grófnő palotahölgy és csillagkeresztes-hölgy 35
éves korában az egyiptomi Luxorban. - - TÍMÁR
ZSIOMONDNÉ, szül. Eadvánszky Eózsika 40 éves korá¬
ban Tokajban. — JAMINSKT MARCZEUIÉ, szül. Serdics
Mária, néhai Jaminsky Marczel főmérnök özvegye
72 éves korában Budapesten.

Törv. védve.
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BÜSZKE MINDEN HÁZIASSZONY konyhája
jó hírnevűre, válogassa meg tehát fűszereit, hogy a
jó hírnevén csorba ne essék!
Páratlanul legjobb főszer a KAXMÁN-féle szabad.

BIBORPAPRIKA,
mert nem erős, remek szint ad és az ételnek felséges
zamatot kölcsönöz. Még gyomorbetegeknek sem ártalmas.
Csak eredeti és védett csomagolásban kapható a követ¬
kező árakon:
l kilós doboz 6.— kor. Vi kilós doboz 3.20 kor.
1/4 «

•

1.70 •

Vs «

•

1.—

«

Minden fűszer- és cseiiiegeüzletben. kapható.
Tessék kísérletet tenni!
Számtalan elismerő levél!

Kálmán lózsef papriMYitele, Szeged Dmonies-lér 16.

Szép keblet szerez¬
ni, ma már nem ké¬
pez titkot a hölgy¬
világ előli, a mióta
a •PilulesOrlentales>(keleü labdacsok)
csodálatos ha¬
tása ismeretes.
Ezek a pilóták
valóban
azon tulaj¬
donsággal
bírnak,
—
hogy a
keblet kifejlesztik, megszilárdítják
és újjáalakítják, ép ügy a nyak és
vállcsonlok üregeit megszüntetik
az által, hogy a kebelnek kecses
teltséget kölcsönöznek a nélkül,
hogy a derekat kibővítenék. A
k e l e t i p i l u l á k főleg keleti nőrénykivonatokból készülnek t az
ártalmas arzéntól teljesen mente¬
sek. Hatását nem szabad hasonló
czéló más külső vagy belső hasz¬
nálatra szolgáló szerrel összeté¬
veszteni. Egy több mint 20 évi
eredmény a F i l u l e s O r i e n t a l e s hírnevét megerősítette annyi¬
ra, liogy úgy a tialal leánynak,
mint az assz'onynak az egyedüli
eszköze arra, hogy lelt s szilárd
kebelre tegyen szert Könnyű és
diskrél kezelés, tarlós eredmény
már 2 havi használat után. Egy
üvegerske hannalali utasítással
(i.4"i kor., utánvéttel6.75 kor. Fő¬
raktár Budapesten Török József
VI., Király-utcza 12. l'rágában
Kr.\\itiek & Co.Wassergasse 19.

rály-n. 16. S Deák Ferenc-n. 18.

ohitsch-Sauerbrunn
Stájerország.

Bcrctvás-pastillát
korona 20 fillér. —

V u a t . po«t» é* távíró.

„

Diütetikns terepknrák. — Kitűnő ivévi«. - Villanyvilágítás. — Liftek. — Modern o«»tor»iá«a«. — AlUndo
fürdőzenekar a hírneves triestini Tonósnégyes közreműködésével.

Telj«z«n nj onnan
Cv&ctirntrdi, modern berendezett TÍZgj-ogrintézet.
Styrlafordö, újonnan insttllált sitnsavfdrdok.
Elismert gryóyyhelr gyomor, bél, máj
és Teeebajoknil, chron. szétrekedís, hámorrhoidik, epekő, dhizas,ezakarbeteg8ág, csat,
torok- és géKehurutnál, aziTbajoknál. iTarlBbad é« Mari«n*ad forrá«aUíO* n»aonlo gyógTforrájok.

A „Titania"
gyorsgó'zmosdgép
f o l n l n n l minden mosógéí e l U l m n l p^barm.lykonkurrencziához tartozzék (olya¬
nokat is, melyek nagy lármafái
és piaczi reklámmal birdeltetnek) ;
HIAB hófehérre harmad annyi
n
" ' 5 időben, mint azelőtt ;
' fpl'érneiniit eddig
el nem ért módon ;

OLCSÓ d« jó.
Sok ezeráll üzemben és ugyan:: ennnyi az elismerölevél. ::
tf
l'róbára is. - * Ü
Titania • mángorló.
17-féle
nagyság¬
ba* 2— :i
keményfahengefral,
minden árfokozatban
35 K -tói
feljebb, öt
évi jótállás
Titania-forrófacsaró.
elsőrendű paragummi henger¬
rel. Prospulusok, plakátok és
referencziák ingyen. Képvise¬
lők keresteuek.
TIT AMI A - M Ü V E K
W e l s , Felsó-AnsitriaíO. sz.
Uyiruiuk
különlegességek
gyanánt : mosógép«ket,_Ukarmány-ftyorspárolo vetőgépekíl, ízénagereblyéiel, iiegeesfeeskendólet, külónzőkel. stb.
Résilstfizetéssk sufesea eogedtttntk.

14. SZÁM. 1909. 56.JÍVFOLYA1

VASÁENAP1 ÚJSÁG-

Beregmegye.

costnm és pongyolák

TRIESTI ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ-TÁRSULAT (Assicurazioni Generáli).

FALÜDI LÁSZLÓ

gyomor, belek, húgyhólyag s különösen a légző¬
szervek hurut ős bántalmainál igen jó hatású még
.-. .'. akkor is, ha vérzések esete furog fenn. .-. .-.

Megrendelhető : ÉDESKTJTY I_.-nél Budapesten ég
a forrás kezelőségénél Munkácson.

Anyát:, óvjátot gyermekeiteket a hátgerlnczelgörbüléstől!!

BENZOETEJ-CREMET *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

b) Leltár (leírva)

*
*
*
*
*

*

*

megtartására legbiztosabb szer

Páratlan és csodás hatású arczszépitő és
finomító a Földes-léié

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-ponder 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
:::::
FÖLDES K E L E M E N gyógyszerész Aradon.

L

vagy RIZSVAJ,

Egy üveg ára 2 K 80 f
40 év óta az udvari- és verseny
istállókban van használatban na
gyobb strapáknál elő- és utöerösitőül, inak merevségénél,
stb. az idomitásnál kiváló
munkára képesiti a lovakat
Kwizda-féle

Restitntions - fluid
csak a mellék-l t
védj egy gyei va¬
lódi. Képes ár¬
jegyzéket ingyen
és bérmentve
Főraktár: Török JOZSel gyógy¬
szerész, Budapest, Király-u. 12
és Andrássy-ut 26.

Weinberger Aladár
Budapest,Rottenl>iller-utca 3O.
Gyűjtőknek és viszonttisztitóknak nagy árengedmény.

ehinincznkork^ja
Többszörösen kitüntetve,
1869-ben a magyar or¬
vosok és természetvizs¬
gálók fiumei vándorgyű¬
lésén 40 arany pályadíj¬
jal jutalmazva.
Láz ellen!
Nem keserű!
Legjobb szer láz, váltóláz, malária ellen, külö¬
nösen gyermekeknek, a
kik keserű chinint be¬
venni nem képesek.
Valódi, 11468
ha minden egyes piros
csomagolópapíron
Rozsnyay Mátyás
névaláírása olvas¬
ható. 11266
gyógyszeretán
Aiad, Szabadság-tér.

a ivilágltótorony»-ban.

Virágcseppek alkohol nélkül. Elragadó, megtévesz¬
tőén természetim illat. — Eddig utolérhetetlen l
Nagybani lerakat:

M. Hof f manii&Co.,Tetschen a.E.
Kapható minden szakmábavágó üzletben.

A jelenkor legkiválóbb bőrfinomitó
találmánya a
növényekből készült
kristály szerű

A bőr
'tét nem
oxidálja és nem aárgitja, mint a zsíros Kend¬
csők. Ellenben fehéríti, üdévé és
bársonysimává változtatja. Kapható min¬
den drogériában. Próbatégely 50 f. n. üvegdoboz
3 K szappan l , púder l K. Förakt. Bp. Baruss-utcza 91.

BÜTOR

ízlésen és szolid kivitelben,
telj és lakberendezések kész¬
pénz v agy részletre kapható

Sárkány l
'uutoriparosnál, Budapest,
VII., Erzsébet-körnt 26. sz.
műhely és raktár.

Gyermekek elismert legkiválóbb tápszere

a Phosphatine Faliéres,

koron*

m

koron*

11

11308500
1349733

«8
85

12658231

83

2848567
2184037
1755105

_ . . . _ _ _ _

84
58
74

67877U

16

2454
6762

42
46

(Í54MX)

58

6ti3877

45

2135155 90
359795^ 43

á494951

33

13079112
179463
13258565
31FOUOO
27lr,ii41
8uOOO

í. Tőkésített nyereségtartalék _ _ _ _ _ _ —
3 Az értékpapírok árfolyam ingadozásának tartaléka _
4. Kétes követelések tartaléka _ _ _ _ _ _ _

08
BŐ
38
31
19205206 69
2238474 62
440 Wi')!! "Ö9~

TI. Évi üzleti nyereség

—
Összesen _ _ _
Belevonva » betoréiei lopái elleni é l « tnkttrtivegblztoíitáat.

IJEVÉTEl
korona

1'

12462967
3150000
Í693773
80000

78

1624667
6&8TSI

15
1

_ ior, 18.866,290 n-s
_ • 10.652.9«'.V, 18213347
_ • 5Í577.2Ó1 s í
_ • 1.922,1K>'SZ
lti.Viü86

83

I. A biztosi t á t i alapok i t h o u t a l a a múlt é v r í l :
1. Díjtartalék, levonva a viszontbiztosítók részét
_ f. Tőkésített nyereségtartalék _
3. Értékpapírok árfolyamihgadozásának tartaléka _ _
4. Kétes kBveteléMk tartaléka
_ _ - . _ _
H . Füg-gő károk t a r t a l é k a a mi-.lt évről (Igvonva a visxontblztoeiUk részét) t
1. Tfizbiztosit**'
_
_ _ _ _ _ _ _
t. Szállítmánybiztosítás
_ _ _ _ _ _ _ _
H l . Díjbevétel (levonv* • törléseket):
1. Tűzbiztosítás* _ _ _ . _
le: viszontbiztosítás- _ _ _
t. Szállítmánybiztosítás _ _ _
le: viszontbiztosítás_ _

IV. A tőkebefektetések hozadéka :
1. Kölcsön- és leszámítolási kamatok. valamint hitelintézetek¬
nél és takarékpénztáraknál levő betétek kamat, i _ _
í. Jelzálogkölcsönök kamatai _ _ _ _ _
. 3. Értékpapírok kamatai
_ _ _ - . _ -

424028
483K(í
- 747244
128446

V. Egyéb b e v é t e l e k :
1. Kütvényilletékek*
.... _ _ _ _ . „
— .... 2017779
4 Jíás kezelési bevételek
._ _ . _ _ _
101722
3,' Értékpapírok után folyósított árfotvamny ér !•*••.• _ _
24421
4. Értékpapírok után konyvszerü árfolyumnyere-i1^
228RS
On^zeHen
_ _ ll
Bel«Tonv« > betörései elleni él • tflkörtiTegbUto*iUst.

20

52

97
85
81
66
73
73
69
11

koronn

m

18976740

88

JÍ78S99

31

10868434

38

1348089

2?>

2170792
HUM'.i

1H
»'

Nyereség- és veszteség-számla a B) mérleghez. Életbiztosítási ág (igos).

k

kor.
I. Esedékel biztosítások és Járadékok fizetése :
-1. Halálesetre szóló és vegyes biztosítások, levonva a vi¬
15W6577
szontbiztosítók részét _ _ _ _ _ _ _ _ _

41

1008013
1321801

80
7!)

tositdk részét

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

II. Fizetések visszavásárolt kötvényekért, levonva a
m . Osstalék-fiietések biztosítottaknak _ _ _ _ _
IV. TJzletl kiadások (levonva a viszontbiztosítók téritményeit):
i. t S S S ? k o l S ^ ' } ^ '"'yö^amto tersen törlesztve)
3. Folyó igazgatási költségek
_ _ _ _ _ _ _
4. Behajtási jutalékok
_ _ _ _ _ _ _ _

2993118 80
-260-2183 09
70Ti990 G3
13
!>31714 52

kor.

kő,.
ai. kői
51.
Í52197700
1 1958760 51
315)0(10
'.8719ÍJ 69
4. Értékpapírok árfolyam ingadozásának t.irUlek.
126í',538 48
6. Kétes követelések tárta] éka_ _ _ _ _ _ _ _
80000
4200 1J8 12 282731179 53
7. A biztosítottak osztalékaiupia
_ _ _ _ _ _
I I . függő károk t a r t a l é k a a m ú l t évről (levonva > vi¬
szontbiztosítók részét)
_ _
172 630 30
m . Díjbevétel:
1. Halálesetére szóló éa vegyes biztosítások kő .39.771,212-81
levonva a viszontbiztosítási dijat
_
4,413.650'50 37357562 31
í. Kiélést biztositások _ _ _ _ _ í. 55 i. 142 08
1542709 71
levonva a ri-Boatbiztnitáoi dijat _
13,t:!2':*'>

I. A biztosítási alapok áthozatala a mnlt é r r ő l :
í'. Diíátvitétek} (levoI1T » * viszontbiztuaif'k rés/.ét _ _

Hl.

18006393
3923521
975B79

t7
71

7551040

07

o) Szeivezési költségek (leírva) _ _ . — _ __ _
b) Szerzet i jutalékok (leírva) _
_ — _.
c) Leltár < leírva) _
__ _ , . _ . „ . „ _ •KI. r i i f p í károk t a r t a l é k a :
1. Halálesetre szüle és vegyes biztosítások, levonva a vi¬
szontbiztosítók részét _ _ _ _ _ _ _ _
2. E lelépi biztositások, levonva a viszontbiztosítók részét

418

10

2-243579
53238
31451

86
82
04

c; Járadék- és nyugdíjbiztosítások, lev.
a viszontbiztosítok részét _ _
• 16.078,264-10 2709627ZO
1. Díj- átvitelek
ál Haláles. szóló és vegy. bizt. let. a viszontbizt. részét
kor. 11.698,448-18
t) Elélési biztosítások, levonva a vi¬
szontbiztosítók részét _ _ _ i
543,188-50
e) Járadékbiztosítások, lev. a viszont12279981
3150000
8. Tőkésített nyereségtartalék
_ _ _ _ _ _ _
1000B334
4. Értékpapírok árfolyamingadozási tartaléka _ _ _
1266538
6. Ingatlanok tartaléka ... — — ~ — _ — — _
80000
3358446
7. A biztüsitottak osztalékalapja a kamatokkal egyflti. .
—f
—
Összenen— — —

í.
&

30

107447
1Ö10702
Ht<).9!>

38
«3
85
80

418

23282 9

10

72

zetbknel és tak&rékp4nr.t.tra.iiiA. !**vó belf-tek >um..U'
2. Kötvényekre adott kolrsón >fc lt»iu.it.ti _ _ _ _
3. JelzálugkölraÖDŐk kanuitai
_ _ _ _ . . _ _
4. Értékpapírok kamatai... _ _ _ _
B. Ingatlanok t'szta ho/-.ileka _ _ _ _ _ _ _
V. Egyéb b e v é t e l e k :
1. KÖtvényllIeteket
2. Egyéb kezelési b.-v^-.t-lek _ _ - _ . _ _ _
3. Folyósított áifotyüiunyiíretíég értékpapírok után _ _

7«»-;:so6
U10709
114273

uaa

£0
11
90

5. Árfolyamnyereség idegen pénznemekben és váltok után

.-w. l

-1!

V II. A biztosítási alapok állása a számadási év végén :
1. Díjtartalék
a, Halales, szóló és vegy. bizt. lev. a viszontbizt. részét
kor.239.538,509-15
tv Elélési biztositások, lev. a viszont-

VAGYON.

945053

7i:8;áO

33

1Í156665

76

11039717

99

94

35
61
48
29 901104021
3613195
B37502538

57
69
96

—
A Triesti általános biztosító-társulat (Assicurazioni Generáli) vagyonállása 1908 deczember 3i-én.

A. tétel ne-ve

311345335

IV. A tőkeberuházások hozadéka:

V. Leírások és eg-yéb kiadások:

+Soványság.+
Szép telt alakot, gyönyörű keb¬
let 6—8 hét alatt érhetni el a
törv. védett nBüsterün nevű
arany éremmel (Paris 1900,
Hamburg 1901, Berlin 1903) ki¬
tüntetett orientális eröporunk
használata által. 30 fontnyi hí¬
zás biztosítva. Ártalmatlan. Fel¬
tétlen reális, nem szédelgés.
Sok elismerölevél. Dob-ví hasz¬
nálati utasítással 2 marka.
Postautalványon v. utánvéttel
(portó külön) Hygleniscli€
I n s t i t u t D. Franc Steiner
fc Co Berlin 57. Königgratzerstrasse66. Budapesten kapható:
Török Józsefnél, Király-u. 12.

_ _

í. Arfolyamveszeteség idegen váltók és pénznemek után
3. Járulék és kezelési külts. a hivataln. ellát, pénztára rész.
valamint jubileumi adomány _ — _. _ _ _
IV. T»rtalék tügg& k á r o k r a :
1. Tűzbiztosítás,* levonva a viszontbiztosítók részét
1. Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbiztosítok részét
7 . A biztosítási alapok állása a számadást év vég-én :
J. Díjtartalék:
a) Tűzbiztosítás,* levonva a viszontbiztosítók részét _
b) Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét

19OO.

mosóvíz lovak számára

A legszebb húsvéti ajándék a
Gyöngyvirág Illusió

„Kilós" Nagygó'zmosodáöan

varrat nélkül, valamint a betegápoláshoz szükséges esz¬
közök. — Képes árjegyzék ingyen és bérmentve
Tf T7T T T T
T
orvos sebészi műszerek és
•DL-Eí J-.-.U J . J- U>
Budapest, IV., Koronaherczeg-ntcza 17. szám.

Szóvédjegy, czimke és csomagolás védve.

A leghíresebb bel- és külföldi
bőrgyógyászok és kozmetiku¬
sok által kipróbált szer. —
Sohasem avasodik ; teljesen
ártalmatlan, melyaz éretlen
rizs tejnrmii nedvéből állittatik elő. l nagy tégely ára
3.5(1 K. Egy darab szappan
1.50 K. lOkoronás megrende¬
lést bérmentve küld a m agyar¬
országi főraktár: T ö r ö k J .
gyógyszertára Iludapesl, Király-utezi 1-2. s z . . D r . B i r ó
gyógyszertára Kolozsvár, Má¬
tyás király-tér. — Szétküldés
naponta (diskréteo) a világ
minden városába.

legszebben tisztittatnak a

egyenestartók, járókészülékek, mülábak és mfikezek,
cs. és kir. szab. KELETI-íele sérvkötők, haskötők.
Új ! Gummi - görcsér harisnyák

Kwizda-féle Restitntions-fluid

Hatása biztos és gyors.

•allérok és fehérnemüek

Ha az én utói nem ért, a legismertebb orvosok által ajáu
lőtt Orthopad-tamasztó fűzőmet használja. Mesésen köny
nyü és hygienikns ! Vattázás nélkül elfödi az egész elgörbülést. Ferdén növésre hajlandó iskolás gyermekeknek
nélkülözhetetlen mentő- és óvóeszköze ! 30 éve fennálló
testegyenészeti müintézetemben a legtökéletesebb technikai
kivitelben és mérsékelt árak mellett készülnek, továbbá:

J'tiritt vittíakiáltitás -Grand fiix*

(törv. védve)
mely a liíirt puhítja, linómmá
:::
és széppé teszi.
:::

Kwsnyay
Utyáü

H. Üzleti kiadatok (levonva s viszontbiztosítók térit vényei t):
1. Szervezési kSltségek (a folyó szarnád, teljesen fedeztetett)

*

A szépség és fiatalság

I

I. KárflzetéMk (beleértve a kárfelvételi költségeket) :
1. Tűzbiztosítás.* levonva a viszontbiztosítók részét
_
1. Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbiztosítók rémét

3 Folyó igazgatási kéltségek
i Adók és illetékek
IJI. t e l r i s o k és egyéb k l a d á a o t : .
1. Leírások:

használjon eredeti Kárpáti-féle

inert ez a? egyedüli ideális kéz él arczfinomitó, csodála¬
tosan eltüntet, szeplöt és minden bőrtlsztát1
iM-BáfifOt.
=:==^=z-^=
Ára utasítással l korona, 6 doboz rendelésénél bérmentve
küldi az egyedüli készítő : K á r p á t i J á n o s gyógyszer¬
tan A r a d I . Bpeslen kapható Török J.-nél Kiraly-u. 12.
Török S. operagyogyt. Andrássy-At, Dr. Egger gyégyszertári Váczi_,Neruda Nándor drogériája
.._, Kossuth
„ — Lajos¬
ti-kö'rút,
: : : : utcza.—Utasítást díjtalanul küld a kéizitő.

Nyereség- és veszteség-számla az A) mérleghez. Elemi-biztositási ág (1908).
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Nincs többé elgörbült test!
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THHKR

H
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korona ti! korona fii.korrtnn *

6300000
6300000
126000008820000
4410000
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Legtökéletesebb
aroztisztitó. éa srépitó-szerek
minden arczot Ildit, frissít és wépit
KRIEONER-féle

A cs. kir szab. Assicurazioni Generáli központi igazgatósága Triesztben: Artelli Fülöp, Besso M. ig. elnök, Dr. Bozza Camülo, Costi János J. H , Da Zára József.
Fano Jakab. Dr. Levi J« gróf Papadopoli Miklós, Romanin-Jacur Manó, villabellai Vivante Fortunát. A vezértitkár: terralhai Ricberri Ödön.

Törvényesen védve.
Hatásuk csodás.
Szeplöt, mijfoltot, ránczot, pattanást biztoMD eltávolít.
Nemcsak hazánkban, hanem ás egéiz világon köz
kedveltségnek örvendenek. — F ő n k ü l :
K o r o n a - g r y ó g y t á r Bpeat Kálvin-tér
Portai ultk. j-apon-e.

Kapható minden erógyiier a

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

Teljes mérleggel a társulat mindenkinek, a ki e czélból hozzá fordul, a legnagyobb készséggel szolgál. Az intézet elfogad: élet-, tűz-,
szállítmány-, üveg-, és betörés elleni biztosításokat. Közvetít továbbá: jégbiztosításokat a Magyar jég- és viszontbiztosító r. t., valamint
baleset elleni biztosításokat az Első o. általános baleset ellen biztosító társaság számára.
Magyarországi Igugttósig: POÓR JiKAB, STE1NHARDT EMIL, SCHMIDT ALBIN, i i Intéxetfclvatilos heljlwgel: Budapesten, Dorottya-utcta 10. és 12. sz. a. ai intézet saját házaiban.

14. azAM.

VASÁRNAPI UJSÁG._

ÉV, O ,. T ÁM.

Elsőrendű gyógyvíz és diatetikus ital
Vesebajoknál, a húgyhólyag bántalmainál
és köszvénynél, a czukorbetegségnél,
az emésztési és lélegzést szervek hurutjainál
.

a B o r és Lithion tartalmú gyógyforrás
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a continens legelső orvosi szaktekintélyei által kitűnő sikerrel használtatik.

Húgyhajtó hatású.
Kellemes izü.
Vasmentes.

Kiváló óvszer a
V Ö r h e n y i l é l (scarlatina)
fellépő vesebántalmaknál.
Különösen oly egyéneknek ajánlatos, kik

Könnyen emészthető.
Teljesen tiszta.
Állandó összetételű.

ülő életmódjuk folytán

aranyeres bántalmakban,
húgysavas lerakódásokban,
vagy a n y a g c s e r e
b e t e g s é g e k b e n szenvednek,

Dr. Szontagh Tamás, bányatanácsos, m. Mr. főgeologus a «HydrogeoIogiai megfigyelések»
czimü most megjelent és a szinyelipóczi «Salvator» -forrás-csoportról szóló közleményében többek
között a következőket is mondja:
•Utoljára az 1908-dik évben néztem meg a forrást, a melynek aránylagos vizbősége a vizet apasztó aszályos évek után meglepett, mert az.
utolsó időben beállott vizapadást az ország területén, úgy a forrásoknál, mint a vizet szolgáló fúrásoknál is mindjobban tapasztalni. Igaz, hogy
a viz mostanában nem emelkedik olyan magasra, mint azelőtt, de azért a legszorgosabb szakadatlan töltögetés mellett is -mindig bőven áll ren¬
delkezésre a kristálytiszta változatlan és bakteriológiai vizsgálatok szerint kifogástalan minőségű ásványos gyógyvíz.
A «Salvator» forrásvíz chemiai állandóságát bizonyitja Balló Mátyásnak, Budapest székesfőváros vegyészeti és élelem vizsgáló intézete nagy¬
érdemű igazgatójának legújabb 1907. évbeni ellenőrző elemzése, a mely szerint a viz 26 év óta, sónemü alkatrészeiben számba vehető eltérést
nem mutat. Az ásványos gyógyvíz hőfoka 15'2 C° levegőnél és 733'00 mm. légnyomásnál 12'7 C°.
Nagy vízmennyiségét az aszályos évek után is főkópen szerencsés hydrogeologiai körülményeknek köszönheti.*

Forrásleírások és orvosi bizonyítványok,
valamint elismerő nyilatkozatok betegek köréből díjmentesen állanak rendelkezésre,
„S A LVAT ŐR"

kapható minden ásványvizkereskedőnél, vagy

Schultes Ágost
Szinye-Lipóczi Salvator-forrás vállalatnál
Budapest, V. Rudolf-rakpart 8.
Franklin-Társulat nyomdája. Budapest IV., Egyetem-utoza 4. szám.

Vas- réz- é$ keitibutor-flyár P A P A I é s N Á T H Á N Budapest,VI.,ADdrassy-uf2Jriegyz.kivánafrain^ii.

Cs. és kir. lulvari ós kamarai s/.úlliló

HOLZER

divat¬
háza

Budapest, IV., Kossuth Lajos-utcza 9. szám.
Világvárosi áruház ! Felvonók !

Az összes helyiségekben

író-, váró- és olvasótermek!

MODELL-KIÁLLITÁS

EISA

A legújabb ereded párisi és saját modellekből :

Princesz-ruha kabáttal
Franczia toalettek és blúzok
Séta- és nyári estélyi köpeny

Legmodernebb szabású princeszalj
Angol homespuii sétakosztümök
Ottoman selyem-paletók

:::: NŐI KALAPOK ::::
Legújabb eredeti párisi és saját műtermeimben készült modellek.
Az előző idény modelljei : toalettek, kosztümök, tafotakabátok stb. mélyen leszállított árakon adatnak el

/%
/ V

T T r r i T71 T > T > A T TVT T »
U L A2J ±1 ±1 J\\
. i \ Jt>

PARIS 1 9 0 0 .

BUDAPEST 1 8 9 6 .

BRONCE LRttA.

ÁUfl/VlI ARflNY EREM.

SZERKESZTŐ

15. SZ, 1909. (56. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda: IV. Eeáltanodar-ntoza 5.
Kiadóhivatal :
IV. Egyetem-ntcza t.

HOITSY PÁL.
Egyes szám
ara 40 fillér.

TAVASZI TÁRLAT A MŰCSARNOKBAN.
most megnyílt tavaszi tárlata
a millenniumi évre emlékeztet két hatal¬
mas mesteri alkotással is. Az egyik (mind¬
járt a bejáratnál) Zala György nagyszabású
szoborműve, mely a háború allegóriáját ábrá¬
zolja s a millenáris emlékmű egyik részlete.
AMŰCSARNOK

FŐMUNKATÁRS

MIKSZÁTH KÁLMÁN.

Fj-fi

, • • f Egész évre _ _ 16 korona.
" \ Félévre _ _ _ 8 korona,
Jeltelelek : ( Negyedévre _ _ 4 korona.

Harczi szekerén állva, kezében kígyóval ábrá¬
zolja Zaüi, erőteljes római hősként, a «háború
démonát», két hatalmas mén ragadja tova a
súlyos harczi szekeret. Élet, szenvedély jel¬
lemzi e monumentális felfogású, a nagy stílus
követelményeinek minden tekintetben meg¬
felelő művészi alkotást.
A másik millenniumi vonatkozású mű Ben¬
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Kunz József esTársa
Cs. és kir. üdv. szállítók.

Szerb kir. üdv. szállítók.

Budapest, V, Deák Ferencz-utca és Bécsi-utca sarok
Vásznak, asztal nem üek, fehérnemüek.
Úri és női divatáruk. * * Menyasszonyi kelengyék.
=
Hagy választék szőnyegárukban!
szalon szőnyegek, futók, ágyelők, szövet- és csipkefüggönyök, ágy- és asztalterítők
Keleti szőnyegek. * * * * *
Művészi függönyök.
Alan't a

•1809*

Saját telepeinken előállított háziipari czikkek
*»«.••*iitsii

5

asztalfutók, asztalközepek, tálczakendők, csipkék, stb. stb. Alapítva

.. iouz...

^ 1802 ••

Fürdők, intézetek és kastélyok berendezése.

A € \'ilágkronlkái-\a\
negyedévenként 80 Bllérrel
több.

'"
G O L G O T H A . —KacziányÖdön rajza.

BUDAPEST, ÁPRILIS 11.
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

czúr Gyula nagy olajfestménye, mely a tör¬
vényhozás két házának hódolatát mutatja be
a király előtt a millenniumi díszmenetkor.
A budai királyi palota tróntermében zajlott
le e jelenet. Az ősz király lovassági tábor¬
noki egyenruhában állva fogadja a rendek
küldöttségét, mellette ül Erzsébet királyné
fekete ruhában. Szilágyi Dezső tolmácsolja a

