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<REKORD> 
kézitáska 

Legújabb minta. Erős zerge-, angol 
saffián- vagy kecske-bőrből minden 
színben 18 cm magas, 21 cm szé¬ 
les, selyem béléssel, belül toilettel 
U koronáért kapható a készítőnél 

] CSÁNGÓ bőrdíszműves, Bpest, lazemn-körút 3 . 
D Pénz-, szivar- és bankó-tárczák nagy választékban. 

Vidékre a pénz előleges beküldése mellett portómentes . 

WESZELY ISTVÁN 
• • Budapest, IV., Váczi-utcza 9. 

Les .Alexander', .Mars', .Hercules' stb. korcsolják. 
Bohonczy „Columbus"-korcsolya főraktára. 
Jég-Hockey, Rodel, Flexible-Flyer, Bobsleigh, 
Tobbogan, Skeleton. — Hó- és jégsporl-sapkák, 
keztyük, Sweaterek, hóczipők stb. legfinomabb minő¬ 
ségben. :: :: :: Árjegyzék bérmentve küldetik. 

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

Angol bőrbutor 
renoválása saj t mühelyemben. 

Ebédlő. 
••ékek, 

iroda-fote¬ 
lok valódi 

bőrrel. 

ülőbútor áll¬ 
ványok kár¬ 

pitozása. 

Síékátal*-
kitá.ok. 

S Z Ő LŐ O LT VAN Y, 
izölövesszőröl és borról nagy í r tmrnn " bérmenUe küldöm meg 
képes árjegyzékemet i^&J oU , kJ ősimét tudatja. 
Ezen könyvet még az iá kérje, a ki rendelni nem akar, mert 
ebbói megtanulhatja a szőlőtelepítést 5 e mellett sok 
siölökép van benne. Szőlőoltványokhói ti más egyéb európai ét 
amerikai sima és gyökeres vesszőkből, a világhírű Delawaré-
ból állandóan több millin készlet eladó, olcsó ár mellett Több ezer 
•lismerőlevél, közte több herczegi és grófi uradalomtól. Czim : 
SZŰCS SÁNDOR F I A szőlőtelepe Bihardiószeg. 

Míg eddig a régi bőrbetegségek, a legkulnobözóbb snlyos 
idegbajok (nenrasthenia, vitustancz), a sápkór, a női 
amot eléktelenitó pattanások 8 a női nemi szervek 
telyásokkal kombinált hurutos megbetegedéseinek 
Ketelesénél csekély értékű idegen Tizekre Toltunk nUha, 

addig ujabban 

. P ARADI ARSEH j£S2J 
ohran kincsünk Ttn, mely minden eddigi arsensaias Tiinél 

gno L«,co) hatisosabb, könnyebben emészthető « 
ID»P,»*K ">»'- minthogy legelőkelőbb orrosi tekintélyeink fel-

s a togy asztok égisz serege dicséri hatásait, hazánkban 
^ i ^ ' . S " 1 1 '"'rólagos keresletnek örvend. 

ü 1 * 0 0 ' *&& • " " ™rtart*lmn gyóervlnt s m Mrtaillemiwini 6 koron. 5 ^ fffifaéT bermente«en siillit » 
Ffinttár: ÉDESKUTY L. 
Kapható minden gyógjrtártsB éa in«gkl»h»tó f 

BLÚZOK = RUHÁK 
coetum és pongyolák 

Bpest, VI, Andrássy-út 48. 
DivatUp Inc7.nl! 

LEGJOBB ARaSIÉPITŐ SZER 

Anyát, óvjátok gyermekeiteket a hitgerlnczelgörbüléstől!! 

Nincs többé elgörbült test! 

Ha az én ától nem ért, a legismertebb orvosok által aján 
lőtt Orthopád-támasztó fűzőmet használja. Mesésen köny 
nyü és hygienikns! Vattázás nélkül elfödi az egész elgör-
bülést. Ferdén növésre hajlandó iskolás gyermekeknek 
nélkülözhetetlen mentő- és óvóeszköze! 30 éve fennálló 
testegyenéazeti müintézetemben a legtökéletesebb technikai 
kivitelben és mérsékelt árak mellett készülnek, továbbá: 
egyenestartók, árókésxülékek, mülábak és mükezek, 
ei. és kir. m b . KELETl-féle sérvkötök, haskötők. 
Új! Gummi - görcsér harisnyák 
varrat nélkül, valamint a betegápoláshoz szükséges esz¬ 
közök. — Kepei árjegyzék ingyen és bérmentve 
"ITT, T "PT'T .T orvos-sebészi műszerek és 
XXJJJ^XJXJ. f j . gnnuniArok.gyára : : s : 
Budapest, IV., Koronaherczeg-ntosa 17. szám. 

ABCZ-MASSAGE FÖLÖSLEGES! 

:: vagy Rizs vaj törv. védve. :: 
Az éretlen rizs TEJIÍE.Y1Ü 
nedvéből készített csodás és 
:: gyorshatásn arcz-szépitő. :: 
Teljesen kisimítja a ránczo-
kat! Egy adag ára 3 K 5O f. 
Kgy clrb szappan ára l K 5O f. 

Főraktár Magyarország részére: 
Bpest: Török gyógytár Királyu. 
Kolozsvári: Dr. Biró gyógytára. 

Ha lúdtalpa van 
fa/a/áúa 

S E R I É * szakorvosok által ajánlt szabad. Lanfer-
•i ludtalpfüzó prospektusát — Egyedüli készíti 

SZÉKELY ÉS TÁRSA 
ortopSd cipő-készítő 

Budapest, Muzeum-körut 9. 
Képes árjegyzék 
mindennemű ci¬ 
pókról ingyen. 

Fogorvosi- és fogtechnikai műterem 
Budapest, IV., Károly-körút 26., I. emelet 

FOGAK 
Aranyfogkoronák, a ranyhida t és mindennemű kaucsuk 
fogazatok, melyekel a szájból kivenni nem keli. A gyökerek el¬ 
távolítása fölösleges. Tartós porcelán- és arany-tö¬ 
mések. Foghúzás teljes érzéstelenítéssel, 10 évi jótálláisal. Vidé¬ 
kiek l nap alatt kielégittetnek, meg vár haljak. — Mérsékelt ársk. 
Dr. EDELMANN JÓZSEF és MÁRFAI 
néhai dr. Neufeld D. fogorvos rolt techn. assistense. (Lift.) 

sorok száj¬ 
padlás nélk. 

Ha őszül a haja, 
ne használjon mást, mint a 

„STELLrHAJVIZET, 
mert ez nem hajfestő, de oly vegyi összetételű szer, 
mely a haj eredeti színét adja vissza. Üvegje 2 K. 

ZOLTÁN BÉLA gyógyszertárában, 
Budapest, V/49, Szabadságtér, Sétatér-nto«» 

Dunai fctenseri hmntort, valamint Humor, 
Languszta, 

Scampi stb. siállit 

Weioberger 
Budapest , V., Deák Ferencz-tér, Halcsarnok. 
Telefon 81—85. Telefon 91-86. 

BÚTOR 
ízléses és szolid kivitelben, 
teljes lakberendezések kész¬ 
pénzvagy részletre kapható 

SÁRKÁNY I. 
butoriparosnál, Budapest, 
VII.,Er»ébet-körnt26.Bi. 

műhely és raktár. 

Allatkedvelöknek 
Diana-telepünk 

megtekintését, hol minden¬ 
fajta fajebek, fajmacskák 
és faj nyulak, különböző 
exotikns állatok, madarak, 
dissssárnjasok, fajba¬ 
romfiak, fajgalambok 
stb. kaphatók. Kívánatra ki¬ 
merítő árjegyzékünket díj¬ 

mentesen küldjük. 

DIANA TELEP 
vezetőségre 

Posta: Tar , vasút: Pásztó 
(Hevesmegye). 

Kimerítő árjegyzéket ki-
:: vánatra díjtalanul. :: 

Pranklin-TársuUt nyomdája. Budapest, IV, Kgyetem-utoza 4. szám. 

A „Titania" 
gyorsgó'zmosógép 

f a l n l m n l m i n d e n niOSÓgé-
l e l n l m n l pel> bármely kon-
knrrencziáboz tartozzék (olya¬ 
nokat is, melyek nagy lármáTal 
és piaczi reklámmal hirdet-
tetnek) ; 
_ - _ hófehérre harmad annyi 
" M " időben, mint azelőtt; 
b l _ X l l » fehérneműt eddig 
K í m é l i e | nen l «rt módon; 

megtakarít L5 

OLCSÓ de jó. 
Sok eieráll üiemben és ugyan-
:: ennnyi az elismerölevél. •' 
•XT Próbára is. " « « 
T i t a n i a - m á n g o r l ó . 

17-féle 
nagyság¬ 

ban 2—3 
ktményft-
hengerrel, 

minden ár-
fokozatban 
3SK-UI 

feljebb, öt 
éri jótállás 

Tit*ni»-forréftM>sar«. 
elsőrendű paragummi heBger-
reL Prospektusok, plakátoké* 
referencziák ingyen. Ma««r-

Oszkár Budapest, VL kér, 
Nagymező-utczt 49. * 

W e l s , Felsó-Ansztria*. * 
Gyártanak különlegességet 
gyanánt : mosógépeket, takar-
mány-fUesttíket, vetogepe-
ket,si*nagereblyéket,siegee«-
fecskendőiét, kulónzőket, stb. 
Részletfizetés*! 

50. SZ. 1 9 0 9 . (56. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ FŐMUNKATÁRS 

HOITSY PÁL. MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, DECZEMBER 12. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Keáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

i7J,?/v„í • • f Egész évre ... _ 16 korona. A iVtlágkróntká>-veí 
Ziojize sí 1 F é l é v r e _ _ _ _ _ 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 
feltételek : ( Negyedévre „ „ 4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postaüag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

A BETLÉRI VADÁSZAT. 
O D A F Ö N T , a betlériíasiély tájékán, a gömöri 

hegyek fenyves és bükkös lejtőin hangos, 
nagy élet folyt a minapában. Izgalmas, 

véres, fegyverdörgéses és muzsikás férfias mu¬ 
latság. Medvék halála és aczélos kedvű nagy¬ 
urak vidulása. 

Nem az első ilyen mulatság azon gyönyörű, 
festői tájon. A betléri kastély ura, gróf And-
rássy Géza nagy vadász és igazi nagyúr. Mű¬ 
vésze minden férfias sportnak és művésze egy 
ősi magyar virtusnak: a vendéglátásnak. A bet¬ 
léri kastélynak már sokszor voltak fejedelmi 
vendégei és valamennyi úgy érezte magát ott, 
hogy megint visszakivánkozott. Henrik porosz 

herczeg, a német császár testvéröcscse, a ki 
szintén a viszontlátásra / köszönt el a vadá¬ 
szat végén a házigazdájától, azokban a szo¬ 
bákban lakott, a melyekben néhány év előtt 
a néhai Ottó főherczeg töltött kellemes, szép 
napokat. A József főherczeg lakóosztálya pedig 
annak idején Szerbia vidám lelkű királyának, 
Milánnak volt fényes vendégszállása. 

A B E T L É R I V A D Á S Z A T B Ó L . — HENRIK POROSZ KIRÁLYI HERCZEG, Balogh Rudolf fölvétele. 
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Oh de engem Kálvin-zordon 
Szikla sorsom 
Meghajolni nem tanít! 
Égre szegett szívvel-f ó'vei, 
Ősi gó'ggel 
Várom, a mit rám hajít. 

Én szivemre pánczélt raktam, 
Szakadatlan 
Vergődés az én napom. 
Gyötrelmeim koporsója: 
Büszke nóta. 
Altatóm: a fájdalom. 
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Oláh Gábor. 

Balogh Rudolf fölvétele. 
A BETLÉRI VADÁSZATBÓL. — Henrik porosz és József magyar királyi herczeg a szádvári erdőben. 

A nagyszerű vadászat izgalma, mulatsága, 
eredménye, gyönyörűsége azoké a nagyuraké 
volt, a kik végig csinálták és végig élvezték. 
Szép és gazdag mulatság volt, dicsősége a házi¬ 
gazdának, a ki rendezte, kedves emléke ven¬ 
dégeinek, a kik benne részesek voltak. 

József főherczeg, a ki szintén részt vett a 
vadászatban, otthon van magyar földön min¬ 
denütt. A mi erényeink, szórakozásaink, da¬ 
laink az övéi is. A másik fejedelmi résztvevőt, 
Henrik herczeget, a betléri medvehajtás egy 
esztendőn belül ina másodízben hozia kedves 
vendégünknek Magyarországba. Júniusban, hév 
nyáron mint az automobil-verseny intézőjét 
üdvözölhettük országunkban, most ime eljött 
télen is, mikor egy pompás férfias mulatság 
és egy magyar főúr vendégszeretete adta itt 
tartózkodásának melegét. 

Jól érezte magát akkor is, jól érezte magát 
most is. Akkor is ezzel a szóval köszönt el, 
hogy: Viszontlátásra ! most is ezzel bú¬ 
csúzott. 

Tiszta szívvel örvendünk a szerencsének és 
Örvendünk annak, hogy a fenséges vendégnek 
szerencséje volt magyar földön. A vadászaton 
ő terítette le az első maczkót és ezzel avatla 
magát medve-vadászszá, mert most lőtt med¬ 
vét először életében. Bizonyára nem ez a leg¬ 
nagyobb dicsősége és sikere életének : de dicső¬ 
ség és siker, a mi nagyon megörvendeztette 
és a betléri napokat megaranyozva tartja meg 
emlékezetében. 

A porosz herezeg szeretettel fog visszagon¬ 
dolni Magyarországra, a gyönyörű földre és 

a magyar lélek kedves erényeire, a mely az őt 
vendégül tisztelt és vele mulatott magyar urak¬ 
ból raja sugárzott. Már pedig tudjuk, hogy 
oclakünt, túl ez ország határain nem minden 
lélekben terem ilyen érzés virága számunkra. 
Vannak ellenségeink, a kiknek ártó erejét nem 
szabad lebecsülnünk: annál jobban kell örül¬ 
nünk, ha barátaink támadnak, a kiknek hatal¬ 
mát és befolyását ellenségeinknek se lehet 
lebecsülniük. És illendő megbecsülnünk azokat 
is, a kik nekünk, a maguk erényeivel ilyen 
barátokat szereznek! 

SZEGÉNY EMBER ZSOLTÁRA. 
Be jó volna leborúlni, 
Szívre hullni 
A kegyetlen sors előtt; 
Bimánkodni tőle szóval, 
Megadóval, 
Csillagosabb, szebb jövőt 

Be jó volna tűrni, várni, 
Kérni, járni 
Földi urak ajtaján; 
Bekopogni minden szívbe, 
Nem veszítve 
Semmit, csak azt, hogy : talán . . . 

Be jó volna, édes Isten, 
Játszi hitben 
Lelohadni régimód; 
A mi eltört: összerakni, 
És aratni 
Még reményt, egy milliót. 

VITÉZI TOR KATALAUNUM ELŐTT. 
Etele udvarán áll ma a tor. 
Dústeríís asztalon cserged a bor 
S öblösen döngenek vén fakupák. 
- Kushadó Beremend, hej, vakapád, 

Áldomást! Bús ez a vigadalom . . . 
Haj, dúj-dálom tirajlalom! 

- Hamikor tavaszon újul a hold, 
Indulat-béklyókat törve leold 
S vérünkben kivirúl harczi erő, 
Töltizmú két karunk holtra verő: 
Áldomást zeng neki hősi dalom, 
Haj, dúj-dálom, tirajlalom l 

Bősz Hadúr ostora, hadba ha szállsz, 
Bajtársul kit veszel, arra vigyázz : 
Ellened lebirod valahogyan 
S jaj nekünk hol a nász vérbe fogan, 
Áldomást l az a víg lakodalom, 
Haj, dúj-dálom, tirajlalom l 

Hizeleg bár, ne higyj, hunczut a gót: 
Egyenes, nyílt, igaz még sohse vöt. 
Nyugattól Keletet szélbe hasídd, 
Hajrá, hol Frankhonban föl van a sík, 
Áldomást vár a nagy népi halom, 
Haj, dúj-dálom, tirajlalom l 

Csattogjon buzogány, csengjen a bárd, 
Békeszós követük de be ne várd: 
Bókével lassanként fojtana meg 
Bajtársunk, az ármány góti sereg. 
Koczczanjon fakupánk, veszszen a rom, 
Haj, dúj-dálom, tirajlalom! 

Minthogy ily gyáva vég érjen, ahun 
Négy folyam ura volt egykor a hunn, 
Inkábbat senkit is vissza se hozz l — 
. . . Szomorún dummog az ócska koboz, 
Mintha tort ülne már ravatalon, 
Haj, dúj-dálom, tirajlalom. 

Haraszt hy La jóit. 

A FEKETE VAROS. 
REGÉNY. (Folytatta.) 

Irta MIKSZÁTH KÁLMÁN. 

XIV. FEJEZET. 
(Némely megjegyzések az anyai szem erejéről és a 

szerelmi érzések fölpiszkálásáról.) 

A mai fiatal ember, ha szerelmi bánat éri és 
a zöldszemű szörnyeteg megmarja, vagy a ha¬ 
lált keresi, vagy párbaj segédek után futkos, 
vagy pedig bezárkózik egy külön szobába egy 
szép leánynyal, a kit múzsának neveznek és 
ontja a világfájdalomtól csöpögő verseket 

Fabriczius, mikor a Rozália találkájáról hal¬ 
lott, nem cselekedte meg ezek egyikét sem, 
noha ő is le volt sújtva. Ha a nap leesik 
az égről s elgurul egy pocsolyába, kevésbbé 
csodálkozik vala. De hisz ez több is volt. 
mintha csak a nap hagyná el az eget. 
0 maga esett ki a saját énjéből Egy idegen 
bolygón találta magát boldogtalannak. Tom-
pultság, üresség, sivár czéltalanság érzései kezd 

AZ ELSŐ MEDVE, MELYET A HERCZEG LŐTT. LÖVÉSRE KÉSZEN. 

HENRIK POROSZ HERCZEG A BETLÉRI VADÁSZATON. Balogh Rudolf rtlretelel. 

ték gyömöszölni, roskadozott a lába, zúgott 
a feje. A vén lábasházak hátrafelé látszottak 
húzódni előle, mogorván, ünnepélyesen. A fur¬ 
mányos szekerek kerekéi döczögve tagolták az 
utczaköveket horzsolva: Ro-zá-lia, Rozália. Az 
ablakoknál a kosaras rostélyok alól itt-ott ki¬ 
bukkant egy-egy leányfej, rámosolygott kedve¬ 
sen, ismerősen, a mi olyanforma fájást váltott 
ki belőle, mintha a halántéka ereit rángatná 
láthatatlan kéz, ugyanaz tartotta összeszorítva 
a szivét is. 

Ment egyenest haza, mint az alvajáró, ön¬ 
tudatlanul, megszokásból. Az egyik utczaszög-
letnél Blom Miklóssal találkozott, lovon ült, 
báliasan kicsípve, messziről kiáltotta : 

- Hogy vagy Riczi? Szervusz Riczi! (A Fab¬ 
riczius beczéző neve.) Kirándulok egy kicsinyt 
a vashámorhoz. Gyere te is. Majálist tartunk a 
vidéki szépekkel. Nem igen győzöm már; de 
mit csináljon az ember. Szervusz Riczi. 

- Utálatos kutya! — sziszegte utána Fab¬ 
riczius. 

De már haza is ért és olyat rúgott a zöldre 
festett kapuajtón, hogy szinte meghasadt. 

Az öreg Fabricziusné várta már az ebéddeL 
Kedvencz ételei jöttek az asztalra, kásás csirke 
és levelén sült, mivelhogy kenyérsütés napja 
volt és a kemencze már a nélkül is be volt 
fűtve, a gyermek szenátor azonban hozzá se 
nyúlt az ételekhez, a mellett sápadt volt és 
ingerlékeny. 

- Nem vagy te beteg? — aggódott az öreg 
asszonyság. 

- Csak a fejem fáj egy csöppet 
- Ne kössek egy kis tormalevelet a homlo¬ 

kodra? Hátha kihúzná? 
- Nem húzza azt ki, nem a torma, de hat 

ökör sem. 
Ebéd után föl se ment, mint rendesen, a 

városházára, otthon ült szobájában az ablak¬ 
nál s nézte a jövő-menő felhőket Igazodtak, 
keverőztek, foszladoztak, meg megint tömörül¬ 

tek a színes párák. Nagy sürgés, készülődés 
volt fent, mig végre estefelé kitört a vihar, 
megmozdult az ég és telefirkálta villámvona-
lakkal a nagy Igazító Kéz a mennyboltot. Épen 
ez kellett Fabricziusnak. Vihar a lelkében, vi¬ 
har a természetben. Csak zúgjon a szél, csak 
ropogjon az ég; bár mindent összemorzsolna. 

Köpönyeget se vett, úgy ment ki a viharba, 
s kijutván a város kapuján, a csodálkozó őrök 
tisztelgése mellett, nekiindult a harasztos erdő¬ 
nek. A haragos természetet megfogta pajtásnak. 
S hogy im így ketten együtt kidühöngték, ki¬ 
tombolták magukat, valamivel könnyebb lett 
lelkének a nehéz súly. 

Mikor hosszú bolyongás után későn este 
hazaért, Fabricziusné már ágyban feküdt. Nem 
várta haza, mert gyakran szokott elmaradni, 
vagy Kröszteréknél a lányok közt, vagy a vá¬ 
rosi pinczében a szenátorokkal. 

A szolgáló vacsorával kínálta, de a fiatal úr 
leintette, hogy nem kér semmit Sokáig fel s 
alá sétált a szobájában, hallgatta a zuhogó 
esőt, mely még csak most eredt meg, aztán az 
anyja szobájába nyitott 

- Alszik már, édes anyám? 
- Nem. Akarsz valamit, fiacskám? 
- Csak jó éjszakát akartam neked kívánni, 

mint közönségesen. 
Ezzel az ágyhoz lépett, leült a szélére, meg¬ 

fogta az öreg asszony kezét, megcsókolta és 
azután is a kezében tartotta szótlanul. Az öreg 
asszony szinte önkénytelenül odább csúszott a 
fal felé, úgy, hogy most már a szenátor feje is 
elfért a vánkoson. Lehajtotta a fejét is, oda¬ 
nyomta az anyja szivéhez szorosan, úgy, mint 
gyerek korában és az egyik lábát is föltette. 

- Jaj, ne nyomj hát úgy. 
- De látja mamárskám, máris nem fáj úgy 

a fejem, hogy odanyomtam magához. 
— Eredj, te bolond hízelgő, hát azt hiszed, 

a mit hat ökör ki nem húz, azt az anyai test 
melege kihúzza a fejedből ? 

Nemcsak hiszem. <!•• tudom. 
S ezzel összc-visHza csókolta a mairóna ked¬ 

ves, okos fejét. 
Az viszont tettetett bosszúsággal igazgatta 

helyre félrersŰHzott bnrlroH hálófőkötőjét s vi¬ 
dáman kaczagott fel. 

- No, te igazán szép szenátor vagy, a ki a/, 
anyjával alszik. Ha látná a város, nőm tudom, 
mit szólna hozzá. (Majd azután mélyet sóhaj¬ 
tott és így folytatá.) Bizony szép idők voltak, 
mikor mindig velem aludtál kisgyermek ko¬ 
rodban, a mikor még meséltem neked s te is 
mindent elcsacsogtál nekem. Aztán, hallgasd 
csak, milyen kópé voltál. Hogy a szegény bá-
tyácskádhoz, a ki a másik ágyban bált egyedül, 
át ne mehessek, ha te elalszol, titokban oda¬ 
kötötted a lábamat egy madzaggal az ingecs-
kód gombjához, de ón keresztül láttam a ravasz¬ 
ságodon 8 mikor elaludtál, eloldoztam a spár¬ 
gát és úgy mentem át a testvéredhez. 

- Szóval megcsalt mamácska. 
- Mint a hogy megcsalsz te most, — kiál¬ 

tott fel ijedten az anya. — Szent Isten, mi ba¬ 
jod Antal? Hiszen te sírsz. 

Megsimította fia arczát és nedves lett a keze. 
- Azért jöttem ide, mert ki akarom önteni 

a szivemet Nem tudok hova fordulni, csak ke¬ 
gyelmedhez. Segítsen rajtam, anyám, ha tud. 
Az én eszem cserben hagy engem. Erőt vettek 
rajtam a gyengeségek. Ha erős vagyok, magam¬ 
ban van bizalmam. Ha gyenge vagyok, a maga 
bölcsességéhez fordulok, mint gyenge gyermek 
koromban. Olyan babonás hiedelemben élek, 
mintha az én gyengeségeim az anyai szeretet 
erejével összekeverve, megszűnnének. Hallgas¬ 
son hát meg anyám. 

- Jó, jó, csak beszélj. Tedd ide a fejedet 
(Megsimogatta a selymes haját) Ki bántott 
meg? Hol fáj? Mi fáj? Ne félj semmit. Nem 
hagylak bántani senkinek. 

Fabriczius most aztán megnyitotta benső 
élete titkos folyosóit, mindenekelőtt bevallotta 
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Otrokócsy Eozália iránti szerelmét (Tudtam, -
szólt közbe a nemzetes asszony), mely az első 
napon ébredt szivében, mikor találkoztak s 
azóta nőtt, nőtt és ma már erősebb mindennél 
a világon. Hogy a leány is szereti-e ? Nem volt 
róla szó. Formaszerinti vallomás nem történt. 
De ő (Fabriczius) ekkoráig legalább abban a 
hitben élt, hogy szereti. Ezer édes szó bong a 
fejében, mindmegannyi tündórcsengetyű, me¬ 
lyek fentartói ennek a hitnek. Egy-egy czélzás, 
méla tekintet, egy sóhaj, egy önfeledt mozdu¬ 
lat, egy elpirulás. (Hej, milyen czukorgarmadát 
gyűjtött össze ezekből memóriájába a gyermek 
szenátor.) De hát ez mind olvadóra vált ma, 
mikor Nustkorb biró uram elmondta, a mit a 
találkáról tudott. 

A nemzetes asszony felkönyökölt az ágyá¬ 
ban. Őt is felizgatta az eset, a mint végig hall¬ 
gatta türelemmel. 

— Forgós teremtette l - - pattant fel, mert 
katonás asszony volt. — Ez annyira borzasztó, 
hogy szinte hihetetlen. Az az ember bizonyo¬ 
san hazudott Nustkorbnak. 

(Rozália Fabricziusnénak is kedvencze volt.) 
- Egyet kérdezek mama. Hova lett a Geor¬ 

gina-rózsákból az egyik, mert úgy-e, a múlt 
vasárnap kettő volt kinyílva? 

- Matild néni volt itt hétfőn vagy kedden 
épen Rozáliával, Rozáliának adtam. 

- Látod, ez a baj, mert a bélai ember a mi 
rózsánkat mutatta akkor este a bírónak, hogy 
a találkán levő hölgy hajából esett ki a lép¬ 
csőknél. 

Elhallgattak. Az öreg asszony sóhajtott és 
nem szólt semmit. Az eső nagy potyogást mű¬ 
velt odakünn a házfedelen. Nem-e jégeső ? -
monda az öreg asszony. Aztán csak tovább 
hallgatták, nem-e jégeső. Végre egy kérdést tett 
közömbösen, szárazán, mintha csak úgy ásítás 
közben kérdezné, hogy a nyelvét ne pihentesse 
túlsokáig. 

- És nagyon szereted? 
- Azt hiszem, nem tudok nélküle élni, -

felelte az ifjú, tele szenvedélylyel. — Megsem¬ 
misülök. 

- Ejh, bolondság. Nem okos dolog az én 
fiamtól. De nem is úgy van az. Elég virág¬ 
cserepem van nekem is, de még egyikben se 
nőtt meg olyan nagyra a virág, bárrailyen üde 
volt is és szép, hogy az edényt szétrepesztette 
volna. Nem vagy te kényéi-bélből, de még cse¬ 
répből sem. Vasból vagy. Annak mondanak. 
Hát az légy és ne beszélj ilyeneket. 

- Ne haragudjék, édes anyám, kinek önt-
sem ki a szivemet másnak ? 

Most már nem bánt a maczkó. 

- Jó, jó. Hát majd meglássuk, hogy van, 
mi van. Mindjárt holnap rendbehozom a dol¬ 
gokat, vagy így, vagy úgy. 

- Mit akar csinálni mamácska? 
- Azt még én most nem tudom, de minden 

el lesz igazítva. Most pedig menjen, feküdjön 
le szenátor uram, de előbb nyújtsa ide a buksi 
fejét, hadd csókoljam meg. 

Fabriczius a szobájába vonult, csak úgy 
ruhástól dőlt le, abban a hitben, hogy úgyse 
fog tudni aludni, de a viharban való barango¬ 
lásban elfáradva, vagy talán az anyai csók va¬ 
rázslatos pecsétje alatt legott elnyomta az édes 
álom és másnap szinte egész öreg früstökig már-
togatta abban a csodálatos égi harmatban, mely 
lemossa a testről és a leiekről a lankadtságot. 

Másnap a nemzetes asszony alig várta a dél¬ 
utánt, magára vette a fekete selyemruháját, 
előszedte a három sor keleti gyöngyöt, mind 
fehérek és egyformák, a fekete csipkefőkötőre 
feltűzdelte az arany lencseszemeket, a fülébe is 
beerőszakolta a smaragdos függőket. 

Fabricziusnak feltűnt a nagy gála. 
- Ej-ej, mama, maga úgy fest, mint a ki 

hódító hadjáratra indul. 
—• Bizony nem tudom én galambom, hova 

indulok. Olyan garádicsokra lépek én most, a 
melyeknek se az alját, se a tetejét nem látom. 

- Nem értem, — monda Fabriczius, a ki 
akárhogy takargatta is, felette ideges volt. 

- Pedig ha egy kicsit gondolkoznál, meg¬ 
értenéd, édes fiam, mert igazságos lélek lakik 
benned is, az én lelkem meg az apádé. No 
hát már most hova megyek én, mit gondolsz, 
és miért megyek ? Ugy-e azért megyek, hogy 
valakit a mérőserpenyőre tegyek és meglássam, 
mit nyom? 

Fabriczius némán biczczentett fejével. 
- De hát van-e nekem ehhez jussom ? Igen 

is vap, de csak egy esetben, ha a mérleg két 
serpenyőjéhez képest én is kétféle szándékkal 
megyek oda, a szerint, a mint a serpenyő fogja 
mutatni. Ha ide billen, az én menyecském a 
leány, ha oda billen, az ördögé a leány, bírja 
békével, ámen. 

- Jaj mama, miket beszél! 
Keservesen sóhajtott s a mint az esélyekre 

gondolt, felváltva szaladozott arczán az élet 
két legközönségesebb festéke, a piros, meg a 
fehér; hol olyan lett, mint a czékla, hol olyan, 
mint a fal. 

A nagyasszony ügyet se vetett rá többé, s a 
helyett a szolgálóknak adogatta ki a szigorú 
utasításokat távolléte tartamára: vigyázzanak 
mindenre, az edényeket mosogassák el és ne 
törjenek el semmit, mert lesz «ne mulass», 
koldust be ne ereszszenek a pitvarba, nehogy 
ellopjon valamit, hanem ha jönne, az ambi-
tusra vigyék ki neki a karaj kenyeret. Az 
Ancsura nézzen be a méhesbe, nem jött-e 
ki raj ? Ha kijött, szaladjon el Koch Jánosért, 
a pereczesért, az majd leszedi. A Zsuzsi pedig 
tömje meg a két ludat és adjon nekik inni is. 
Azután pedig törjék meg a mákot, de előbb 
becsületesen ki kell mosni a mozsár belsejét 
Egyébiránt mindjárt itthon lesz. 

Azzal megindult a lépcsőkön katonás léptek¬ 
kel, egyenes tartással, suhogott, ropogott rajta 
a sok selyem s szép hófehér haja élénken kan¬ 
dikált ki .& sok feketesógből. Szakasztott olyan 
volt, — mondják, a kik mindkettőjüket ismer¬ 
ték, — mint a megboldogult fejedelemasszony 
Erdélyben, össze lehetett volna téveszteni. Csak¬ 
hogy Fabricziusné szigorúbb volt Bornemisza 
Annánál. A mit egyszer kimondott, az olyan¬ 
nak látszott a közönségesebb lelkek előtt, 
mint a gondviselés szózata. Zordon volt, mi¬ 
kor haragudott és a szemöldökeit összevonta, 
mint a hegyek, a melyek közt született és nyá¬ 
jas, mint a havasi rét az őszi napfényben, ha 
lelke jóságát arczára eresztette. 

A szenátor onnan felülről hallgatta a lépteit. 
Egyszerre megszűntek. A szenátor kitekintett 
az udvari ablakon s látta, hogy az ajnya megáll 
a két virágpad előtt, mely a liliputi udvart éke-
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siti és letépi a Georgina-rózsát, az egyetlent. 
A többiek, a megérkezendő testvérek, még zöld 
burkaikban alusznak. 

(Folytatása következik.) 

TALÁLKOZÁS. 
Berton Pierre 
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Berton egy a maga nemében páratlan, ideá¬ 
lis nőalakot fest meg ((Találkozási) czímű négy-
felvonásos színművében. Camillé a neve a fiatal 
özvegyasszonynak, a kinek homlokát a költő 
az önfeláldozás glóriájával díszíti s kinek sajá¬ 
tos vórtanúságán a meghatottság könnyei pe¬ 
regnek az érzékeny nézők szeméből. Igaz ugyan, 
hogy a nemes hölgy az ő legjobb barátnőjé¬ 
nek férjével köt viszonyt, de ennek daczára 
sem közönséges férjcsábító, házasságtörő, ha¬ 
nem önkéntes életmentő. Csakis azért bukik 
el, hogy barátnőjót, a kinek kedvese van, meg¬ 
mentse. Barátnője ugyanis éjnek idején titkon 
találkozik kedvesével, a mikor a férj véletlenül 
hazatoppan. Camillé ezt látja s kétségbeesve 
keres módot, hogy. barátnőjót megmentse. De 
hogyan? A férj mindenképen nejéhez akar 
menni s nincs más mód ennek megakadályo¬ 
zására, mint az önfeláldozás. Camillé, a barát¬ 
ság e klasszikus női megszemélyesítője, erre is 
kész. A maga szobájába vezeti a férjet, önzet- A SZULOVAI VADÁSZKASTÉLY. 

A VADÁSZTÁRSASÁG A SZULOVAI ERDŐBE VONUL. 

meghozza a legnagyobb áldozatot: nőül megy 
barátnője urához. A törvényes feleség lódul¬ 
hat a házból. Győz az erény, a vértanúság 
megnyer-i jutalmát. Az ékes szavú szerzőnek 
sikerült bebizonyítania, hogy az az igazi, fenn¬ 
költ, magasabb szellemű és tiszta jellemű nő, 
a ki egy más asszony házába furakodik, annak 
vendégszeretetét, önzetlen segítségét élvezi s 
ezért viszonzásul azt kitúrja és helyét elfog¬ 
lalja. 

Magától értetődik, hogy e glóriás hősnőhöz 
méltó a mű másik alakja. A jeles férj, a ki 
saját házában, neje közvetlen közelében foly¬ 
tat viszonyt egy kalandornővel, de roppantul 
méltatlankodik, hogy neje nem hisz az ő jel¬ 
lemnagyságában. Az is csak természetes, hogy 
karakteres úr létére nejének nem bocsátja 
meg azt, a minél súlyosabbat maga követ el 
s egészen nyilvánvaló, hogy a kalandornőt 
magához méltó élettársnak tekintheti. A díszes 
társaságba harmonikusan illeszkedik a feleség 
alakja, a ki ura távollétében házibarátját bol¬ 
dogítja, s a házibarát, a ki pénzért azonnal kész 
az asszonytól elpártolni. De mégis van a mű¬ 
nek egy alakja, csak epizód-alak: egy idealista 
tudós, az antik szép lelkes híve, a kivel a 
költő bennünket a házasságtörési dráma min¬ 
den visszataszító részletéért kárpótolni kivan. 

Henrik porosz herezeg elbúcsúzik Dénes fő-erdöfelügyelőtől, a vadászatok vezetőjétől. Hohenlohe herczeg . muflonnal, a melyet lőtt. 

A BETLÉRI VADÁSZATOKRÓL.—Balogh Rudolf fölvételei.. 

lenül karjaiba dől s ezzel megmenti a törvé¬ 
nyes feleség életét. Hogy önmagának is szerez 
szórakozást, az nem jöhet figyelembe ily ritka 
áldozatkészség mellett. Sőt mondhatjuk, a szóra¬ 
kozásnak is csak önfeláldozásból hódol. Hogy 
más becsületét megmentse, kész maga becs-
telenségre. Nagylelkűségből tör házasságot. 
Csupa barátságból csalja meg barátnőjét. Csupa 
humanizmusból válik ledérré. 

Csak természetes, hogy az eszményi nő nem 
éri be ennyi erény kifejtésével, hanem tovább 
halad a szép lelkek útján. A legnagyobb áldo¬ 
zatra is kész. Barátnője urát nemcsak futólag, 
hanem állandóan is hajlandó boldogítani. Kész 
hozzá nőül menni. Csak a mindennapi prózai 
felfogás mondhatja erre, hogy ki akarja túrni 
barátnőjót s meg akarja kaparítani ennek fér¬ 
jét. A kinek érzéke van a magasabb költészet 
iránt, csak azt vallhatja, a mit a párisi költő 
hirdet, hogy Camillé erre is ideális barátság¬ 
ból vállalkozik. Csak föl akarja szabadítani 
barátnéját a házasság bilincsei alól, hogy az 
máshoz mehessen nőül. Camillé nem tehet 
arról, hogy a nő, a kinek javáért fáradozik, 
nem akar urától válni. A törvényes feleség 
vak előítéletben szenved: nem hajlandó he¬ 
lyét más asszonynak átengedni Pedig, mint 
jól nevelt párisi színpadi feleség, tudhatná, 
hogy a szerető előbbrevaló a hitvesnél. S mi¬ 
vel ezt nem tudja, hát a költő hathatós fel¬ 
világosítással szolgál neki. Ugyanis Camillé 

A TÁRSASÁG HENRIK HERCZEG FEGYVERÉT NÉZEGETI. 

A B E T L É R I VADÁSZATOKBÓL. — Balogh Rudolf fölvételei. 



1034 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 50. szín. 1909. 56. 
50. szisi. 1909. 56. ÁTTOLTAK. VASÁRNAPI UJSÁG. 1035 

VADÁSZAT UTÁN A DUBNIKI VÖLGYBEN. 

csillapító hatást gyakorolnak és a közönséget 
a túlságos izgalmaktól megkímélik. 

A Nemzeti Szinház, a mely egy idő óta sike¬ 
resen versenyez a Vígszínházzal, a művet iga¬ 
zán méltókép hozta színre. A szereplők — 
Márkus, Lenkei, Odry és Mihályfi — eredmé¬ 
nyesen küzdöttek meg feladatuk nehézségével 
Dicséret illeti Váradi Antal magyaros s válasz¬ 
tékos hangú fordítását. Palágyi Lajos. 

«RAHAB.» 
A Magyar Kir. Opera újdonsága 1909 deczember 4-én. 

Huszonöt éve elmúlt, hogy Operaházunk 
megnyílt, s most volt a második esete annak, 
hogy külföldi zeneszerző dalművét mi mutat¬ 
tuk be először a világnak. Az első esetre alig 
emlékezik valaki: Frotzler Károlyt, kezdő oszt¬ 
rák zenészt érte a kitüntetés az ezredéves 
kiállítás idején, tekintettel arra, hogy egy-
felvonásos darabjának hőse Corvin Mátyás volt. 
Frotzler akkor sem, azóta sem aratott operai 
babért; egypár operettje ért némi sikert a 
Lajtán túl. A mostani újdonságban, nem tud¬ 
juk : mire volt tekintettel Operánk igazgatója, 
mikor elhatározta, hogy költséget és fáradságot 
fordít rá, mielőtt otthonából, Németországból, 
legalább egy sikernek bizonyítványát meg¬ 
szerezte volna a darab. Különös : hiszen zene-

E platói alak egész este római költőket idéz, 
egyébként egy cselédlányt vesz nőül s titkon 
barátja feleségét imádja. Az imádott hölgy ked¬ 
véért kész barátját elárulni s az asszonynak 
kémszolgálatokat teljesíteni. Mivel aeonban 
együgyű ember, egész este mulat rajta a kö¬ 
zönség. Ezt a szerepet szánta a drámaíró a 
klasszikus szópművószetek lelkes rajongójának. 
Ebben mindenesetre új, - - t. i. napjainkban 
először tesz kísérletet arra, hogy az antik szép 
kultuszát a színpadon szánalmas és nevetséges 
színben tüntesse fel, a mi stílszerűen illesz¬ 
kedik a mű többi részéhez. 

Berton Pierre a jelenetek beállításában sem 
mindennapi tehetség. Eltérően más drámairók-
lól, a kiknek műveiben egyszerre több sze¬ 
mély, három, négy, sőt több is szerepel gyak¬ 
ran a színen: - - az ő drámájában majd¬ 
nem végig csupa kettes jelenet van. Ha egy 
új szereplő jön a színre, nehogy többen ma¬ 
radjanak együtt, az előbb jelen voltak közül 
egy távozik, akár van rá oka, akár nincs. Ez 
előkelőén egyszerűvé teszi a művet. Hogy még 
előkelőbb legyen, az alakok oly hosszas pár¬ 
beszédeket folytatnak, a melyekből a szerző 
magasabb műveltsége tűnjék ki. S ha nem is 
épen a tárgyról a a tárgyhoz beszélnek, elmél¬ 
kedni tudnak s finom, diszkrét okoskodásaik 
egyhangúságával a fáradt idegekre jótékony 

volna. Benne van a megváltás eszméje, mint 
Wagner legtöbb zenésdrámájában : a szép 
Bahab, keserves hazátlanságában és megalázó 
sorsában, csupa pulya férfi után egyszerre egy 
hősre talál, a ki szerelméről biztosítja — s ő 
boldogan menekül vele szebb életbe; viszont 
Hiram, a ki eddig asszonyt nem ismert, életét 
köszönheti az iránta lángra gyúlt szép nőnek: 
természetes, hogy viszonozza szerelmét. Ez 
költői igazságszolgáltatás és érdekes, szép moz¬ 
zanat a Jerikhó ostromával járó véres izgal¬ 
mak közt; a szövegköltő, Mayer F. Oszkár, a 
ki a darab meséjét, lélektani fordulatait ki¬ 
találta és szép versekben megírta: költő, ha 
kissé hosszadalmasabb is, mint szabad volna 
drámai műben. 

A liahab zenéjének egyetlen érdeme : Fran-
ckenstein nagy tudása. Mint a detektivregények-
ben az események menete, olyan őnála a dal¬ 
lamoké : nem is menet, hanem ugrálás vagy 
bajkálás, a szereplő zenei gondolatok hol álarcz-
ban, hol álöltözetben, hol sántítva, hol más, 
nem is álmodott hangszinekbe burkolva térnek 
vissza, vagy megjelenésük után rögtön eltűnnek; 
egymás közt valami titkos összeköttetésük van 
a mit a tanult zenész, fárasztó agymunkával, 
ki tud fürkészni — de az ilyen, csupán a lele¬ 
ményes észhez szóló zenei detektivregényben 
nincs is semmi költészet, semmi szivetgyönyör¬ 
ködtető; a Bahab zenéjében épen nincs; A VADÁSZTÁRSASÁG A SZULOVAI VADÁSZKASTÉLY ELŐTT. 
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szemével (holott a jóság meg az okosság nem 
ikertestvérek) szelíden tekintett rám, miközben 
lágyan suttogó hangján folytatta: 

- Huszonötig, mókuskám? Az már derék 
dolog! Látod, ha én az átélt éveim során 
visszaszámolok huszonötig, akkor — no ejnye — 
milyen régi kis történet is jut eszembe énne¬ 
kem akkor! 

És, miután felkönyökölve az ölében, meg¬ 
kértem, hogy mesélje el azt az érdekes tör¬ 
ténetet, elmondotta, úgy, a mint itt követ¬ 
kezik. 

- Huszonöt évvel ezelőtt, mókuskám, a 
nagymama is fiatalabb volt még huszonöt esz¬ 
tendővel, mint mostan, az édesmama pediglen 
épen akkora pöttyömnyi gyerek volt, a milyen 
most te. («Jé! hát az édesmama is ilyen kicsi 
volt?!» Biz' ilyen, mókuskám, csakhogy ő szok-
nyácskában járt és be volt fonva a haja, mint 
a kalács.) - - («Aj, nagymama, beh szerettem 
volna akkor élni, hogy együtt jártam volna 
iskolába a mamával!») 

- Csacska te; akkor még nem is járt isko¬ 
lába, mert mindössze öt éves volt. Elég az 
ahoz, hogy az édesmama piczi volt és volt 
neki egy kitűnő játszópajtása, egy nagy vörös 
tyúk. A tyúk mindig körben lépegetett az 
udvaron, (nem a baromfi-udvaron, hanem a 
miénken), és séta közben egyre csak azt mon¬ 
dogatta, hogy: kot-kot-kot-kot. Az édesmama 

VADDISZNÓK ÉS RÓKÁK TERÍTÉKEN, A SZÁDVÁRI ERDŐBEN. 
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szerzője olyan állásban van, mely föltétlenül 
megnyitja számára a nagyszámú német szín¬ 
padok bármelyikét, föltéve, hogy művének némi 
értéke van. Báró Franckenstein Kelemen, a 
berlini udvari Opera karnagya a szerző ; első 
művét, a Griseldis czímű operát, mintegy tíz 
éve, egyetlen kis színházban adták, Troppau-
ban; második darabját sehol sem adták. Nem 
különös-e, hogy ilyen előzmények után a har¬ 
madik operája, a természetesen német szövegre 
írott Rahab, fordításban magyar színpadon 
jelenik meg először? 

Franckenstein ezúttal, noha darabja csak 
egyetlen felvonás, nagy fába vágta fejszéjét: 
a Salome és Elektra hallatlanul merész zene¬ 
szerzőjének, Strauss Eihárdnak disszonancziá-
kat halmozó alkotásmódját akarja utánozni. 
Pedig az irodalomban is hasonlíthatatlanul 
többet ér egy eredeti, de művészi apróság a 
legnagyobb igényű utánzatnál. A Rahab még 
arra sem jó, hogy rajta, általa beletanuljunk 
az Elektra stílusába, hozzászokjunk szertelen-
ségeihez ; mert szerzője nem bírta zenéjét von¬ 
zóvá tenni, egyszeri hallásra pedig a leg¬ 
képzettebb zenészfül sem barátkozik meg az 
újszerű, kusza, egyszerre sokat és sokfélét han¬ 
goztató zenefajtával. 

Pedig a Bibliából, Józsue könyvéből merített 
szöyegköltemény akármelyik széptehetségü, al¬ 
k képzelettel megáldott zeneköltőt igazi, 
művészi, gyönyörködtető zenére lelkesíthette 

semmi megkezdett dallamcsira sem folytatódik 
úgy, hogy a költőiségre szomjazó szívnek jut¬ 
tasson valamit. Ez az óriási különbség közte 
és a Salome zenéje közt. A mindössze bárom¬ 
negyedóráig tartó mű csakis elfáraszt; zené¬ 
szeknek tanulságos, de senkinek sem élvezetes. 

Szamosy Elza és Anthes, meg a mellék¬ 
szereplők: Várady Margit, Fodomé, Déri, 
Kertész, Kornai, Mihályi, Ney D., Venczell 
mindent elkövettek a siker érdekében: hiába. 
A művet Szikla karnagy tanította be; a zene¬ 
szerző dirigálta. K. L 

A TYÚKLEVES. 
Elbeszélés. — Irta Zsoldos László. 

Nagyanyám, a ki (legalább az én hitem sze¬ 
rint) nagyon szépen tudott mindenféle apró-
cseprő dolgot elbeszélni, odavonta szöszke fe¬ 
jemet az ölébe, és keskeny fehér kezével, a 
melynek fején áttetszőén kanyarogtak a lilás-
kék, finom erek, sápadt arczomat czirógatta: 

- Mondsza, mókuskám, meddig tudsz már 
számolni a számoló gépen? 

Én, tudniillik hogy akkoriban, a mikor ez 
történt, első elemista diák voltam, büszkén 
fordítottam feléje az arczomat: 

— Huszonötig, nagymama! 
0 jóságos és azért, Istenem, mégis oly okos. 
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pedig hátradugta az öklömnyi kezét, és ő is 
körben sétált a tyúkkal az udvaron, illő ko
molysággal mondogatván utána a tyúknak: 
tot-tot-tot-tot. Aztán Kati — így hívták a 
tyúkot — hirtelen megállt s hangosat sikol
tott, hogy: kotkodáes! — és ettől az édes
mama úgy megijedt, hogy lélekszakadva futott 
fel a tornáczra. Hanem ez csupán eleinte volt 
így, mert utóbb egészen megbarátkoztak, és az 
ódesmama nem félt tőle. 

Nos, a nagy vörös tyúk egyszer csak beteg 
lett. Valaki, nem tudtuk, hogy kicsoda, meg
dobta szegényt a kerítésen keresztül kavics
csal, — mert a hogy megnéztük, látszott a 
testén a tolla alatt a kék folt az ütéstől, — 
és ettől Kati sérülést kapott. Nem kotkodá
csolt többé jókedvűen és nem lépegetett körül. 
büszkén az udvaron. Hanem szomorú volt, és 
gubbaszkodott, akár csak te, mókuskám, a mi
kor a sok habos tortával elrontod a gyomrodat 
ós buslakodol. 

Az édesmama, a kinek már igen a szivé
hez nőtt a Kati, kedveszegett volt, folyton 
abajgatta s untalan az ölében akarta czipelni 
a tyúkot, hogy — úgymond — meggyógyítsa; 
csakhogy nem birta ám, mert Kati nagy volt, 
az ódesmama pediglen kicsiny. Nem használt 
az abajgatás, és Kati, a szegény vörös Kati 
harmadnapra megdöglött. 

Volt sirás. Az édesmamával nem lehetett 
birni. Még jobban sírt, mint te, a mikor rósz 
fát teszel a tűzre és nem visznek el sétálni. 
(Jaj Istenem, hát az édesmama is sírt? Én 
azt hittem, hogy mindig csak mosolyog, m i n t . . . 
mint az a napsugár!) Nos, igen; az édesmama 
szeméből potyogott a könny, akár a záporeső. 
És ki tudja, talán még mostan is sírna, ha 
épen akkor, a mikor legjavában sírt, oda nem 
kerül a konyhából az öreg szakácsnő. 

— Tekintetes asszony, tudom már, ki do
bálta meg a Katit! 

— Kicsoda ? — kérdeztem szigorúan, mert 
magam is haragudtam az ismeretlen tettesre, 
a miért úgy megríkatta az én kis leányomat. 

— A harangozó fia, tekintetes asszony! 
—• Misi? — szólt közbe most, abbahagyva 

a sírást, az édesmama. — Az már hat éves, 
és mégis gyilkol a nyavalyás?! 

— Igen, kis kisasszonykára, — fordult az 
édesmama felé a szakácsnő, — biz' a Misi 
gyerek lehetett Kati gyilkosa. Mert úgy esett 
a dolog, hogy a harangozóné, a miért olyan 
régóta; beteg, mindig kapott a konyháról va
lami apró-cseprő ételmaradékot, és ettől aztán 
úgy elkényeskedődött, hogy szerdán átjött a 
konyhára a Misi, és azt mondta nekem: 

— Mari néni, vágjon le egy tyúkot, mert 
az édéBanyám tyúklevest szeretne enni. 

Méregbe jöttem, hogy már még mit nem 
követelne tőlünk az istenadta, és ráfogtam 
a gyerekre a sodrófát: 

— Takarodsz ki, te semmirekellő! Mondd 
meg az anyádnak, hogy ha tyúklevest akar 
enni, hát előbb neveljen tyúkot! 

A Miska gyerek nagyon villogó szemmel né
zett rám vissza, a mint kihesseltem a konyhá
ból, ó s . . . 

Ebben a szempillantásban, mókuskám, meg

kondult a templomban 
a lélekharang. 

— Vájjon ki halt 
meg ismét? — sóhaj
tottam csendesen. 

Arra ment a kerítés 
alatt egy gazdaember. 

—Ki halt meg, szom
széd? — kiáltott ki rá 
a szakácsnő. 

Az megbillentette a 
kalapját: 

— A harangozóné. 
Az ember tovább bal

lagott, minálunk pedig 
hirtelen csönd támadt 
a tornáczon. 

Csak az én kis lá
nyom, az édesmama, 
törte meg, perczek múl
tán, a hallgatást. Bele-
csimpojkodott a szok
nyámba s rám vetette az 
előbbi sirástólmógköny-
ben csillogó szemét. 

— És nem kapott tyúklevest, mama . . . 
Most, mint valami igen szomorú, vad jele

nés, bőgve futott el a kerítésünk alatt a ha
rangozó fia, a szegény kis árva kicsi gyerek. 
És a mint arra szaladt, nagyot ceapott a 
kis öklével a kerítésre, miközben, mintha csak 
átkozódni akart volna, a sírástól elfúló han
gon kiáltotta be, másik kezével a tornácz pár
kányán heverő nagy vörös tyúk holtteteme 
felé bökve : 

— Tekintetes asszony, nem adtak tyúklevest 
az édesanyámnak! 

Meghatottan pillantottunk egymásra. 
Az édesmama, az én kicsi lányom, a sze

méhez dörzsölte a tenyerét, mialatt pityeregve 
mondta: 

— Mamuskám, inkább odaadtam volna Mis
kának a Katit. Most talán élne a mamája. 

Elhallgattunk, mókuskám. («Nincs tovább, 
nagymama?») Nincs, lelkem, a minek egyszer 
vége, az nincs tovább. 

KATONA JÓZSEF UTOLSÓ ÉVEI. 
Meglehetősen sűrű homály borítja Katona Jó

zsef életének utolsó tiz esztendejét (1820—1830), 
a melyet Kecskeméten, a város szolgálatában 
töltött. A város levéltárá
ban, leginkább Hornyik 
János, Kecskemét monog-
rafusának följegyzésében 
maradt fönn Katona kecs
keméti életéről néhány tö
redékes, de töredékes vol
tában is eléggé beszédes 
és földerítő adat. Katona 
tiz esztendőnél tovább la
kott távol, a mikor csak 
nagyobb időközökben, a 
vakáczió alatt fordult meg 
Kecskeméten. E tiz esz
tendő alatt végezte a jo-
got,patvaristáskodott,meg-
szerezte a fiskális-diplo
mát, dilettáns színészke
dett, megírta Bánk bán-t; 
részben irt, részben átdol
gozott tiz drámát és víg
játékot, s irt egy vékony 
füzetre menő verset. E szá
raz fölsorolás is bizonyít 
annyit, hogy szenvedélyes 
munkás volt, hogy munka
bírását szerencsétlen, ma
gába fojtott szerelme sem 
bénította meg. Öregedő 
szülői kívánták, hogy mint 
kész fiskális, szülővárosá
ban telepedjók meg s hogy 
vállaljon szolgálatot a vá
rosnál. Valószínűen nem 
könnyen határozta el ma
gát, mert már mint kész 
fiskális, még öt esztendőn 
át lakik Pesten. Dabasi 
Halász Bálint ügyvéd, a 
kinek oldalán töltötte a 
patvariát, azzal a bizonyít

ványnyal bocsátotta a fiskális-czenzurára, hogy 
a ((törvény-gyakorlatban szorgalmasan dolgo
zott, az ifjúság erkölcsrontó helyeit sohasem 
látogatta, hanem üres idejét, a mikor a tör
vénykezés szünetelt, inkább a magyar iroda
lom, főként pedig az eszthetika tanulmányo
zására fordította, i! 

Ebből is világos, hogy Katona a fiskális-
kodás mellett főként iró akart lenni. Bánk 
bán-nal 1815-ben pályázott a kolozsvári szín
ház megnyitására hirdetett drámai verseny
ben. A döntés három évig késett. A verseny
ben tiz dráma futott a koszorúért; de annak 
semmi nyoma a kolozsvári nemzeti színház 
könyvtárában, hogy Bánk bán, melyet Katona 
elküldött, meg is érkezett volna. Valószínűen 
nem érkezett meg; elkallódott az útban és így 
történt, hogy Bánk bán, a mint irodalmunk 
panaszolja, még figyelmet sem ébresztett. 
1818-ban eldőlt a verseny sorsa s Döbrentey 
az Erdélyi Múzeum 1818. évi tizedik füzeté
ben publikálta az eredményt. A koszorút To-
kody János, biharmegyei szolgabíró kapta 
A pártosság tüzé-ve\. Megdicsérték Bolyai 
Farkas három szomorújátékát, a melylyel pá
lyázott s a mely akkor még két szomorú
játékkal megbővülve, már nyomtatásban is 
megjelent és megdicsérték a Kún László és 
Losonczi Bánffy István czimű tragédiákat. 
Mert a dicsérettel épen nem fukarkodtak, az 
bizonyítja, hogy Bánk bán nem érkezett meg 
a pályázatra, mert úgy keltett volna némi 
figyelmet. Katona azonban nem tudta sem azt, 
hogy tragédiája az útban elveszett, sem azt, 
hogy a pályázat sorsa eldőlt. Ezért irta 1819 
nyarán, a midőn az időközben gyökeresen át
dolgozott Bánk bán-t kinyomatta: ((Ötödik éve 
készítettem e darabot, mikor az Erdélyi Mú-
zeum-h&n a kolozsvári leendő játékszíntől fel
szólítás hirdettetett. Nem volt-e pénz ? vagy, a 
mit szégyen volna elhinni, nem találtatott 
valamirevaló munka és így a neszt csak idő
vel akarták meghallatni?)) 

Szülei kívánsága s az a bénító körülmény, 
hogy az irodalom ügyet sem vetett fáradha
tatlan, lelkes munkásságára, együttesen bír
hatták rá, hogy haza költözzék Kecskemétre. 
1820 novemberében, a midőn Csányi Jánost 
előléptették főügyésznek, hivta meg a város 
levélben Katonát alügyésznek. Erre az állásra 
Horvát István, a lelkes, a hogy kortársai hív
ták, az utolsó ázsiai magyar ajánlotta a kö
vetkezőkben : «Katona József urat, római ka-
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tolikus, nemcsak mint nekem kiváló figyel
memre érdemest, hanem mint a nemzeti mú
zeumi könyvtárt látogatók közül is egyikét a 
legszorgalmasabbnak és általam régtől fogva 
ismeretes egyént, ajánlatomra méltónak tar
tom és őt az általa kért állomásra a lehető 
legmagasabb tehetségnek nyilvánítom.)) Katona 
sietett elfoglalni állását. Első dolga volt, hogy 
a tanácsot megajándékozza a kinyomatott 
Bánk bán egy példányával. Kecskemét tehát 
nem Bánk bán kinyomatását támogatta száz 
forinttal, a mint irodalomtörténetünkben olvas
suk, hanem a Katona ajándékát viszonozta. 
A város jegyzőkönyvében 1820 november 22-ről 
a következőket olvassuk: «Katona József vicze-
fiskális úr ezen tanácshoz vonzó tiszteletének 
és annak is bizonyságául, hogy ezen városi 
közönséget, melyben származását vette, mely 
érzékeny indulattal kedveli, egy általa készí
tett drámát, melynek czíme Bánk bán, ezen 
város főbirájának és tanácsának ajánlva, ki
nyomatta és egy nyomtatványt ezennel a ta-

zött azokhoz, a kik a hírnevet csinálták, isme
retlen ember maradt egész életében. A mikor 
Bánk bán nyomtatásban megjelent, az egyet
len pesti magyar hírlap, a Hazai és külföldi 
tudósítások, egész méltánylása annyi, hogy: 
mert az eredeti magyar darabok még mindig 
iqen ritkák, dicséretes igyekezet volt Katona 
úrtól ezen pályán megindulni. Pár évvel utóbb, 
nem ugyan részletesebben, de valamivel mele
gebb hangon emlékezik meg Bánk bán-ról a 
Tudományos Gyűjtemény. «Ezt a drámát — 
irja Bánk bán-ról, — a merész gondolatok és 
éles festések olvasásra ajánlják.* Ennyi a meg
emlékezés, a méltánylás Bánk bán-TÓl és köl
tőjéről az egykori irodalomban. Szinte termé
szetes tehát, hogy a midőn Katona tiz esz
tendővel utóbb, ifjan, csak harmincznyolcz éves 
korában, váratlanul meghalt, halála is csak 
abban a városban volt esemény, a hol hiva
talt viselt, a hol személyesen ismerték s hogy az 
irodalom elhunytát még csak föl áem jegyezte. 
Csak hónapok multán tudhatta meg, a kit érde-

tartó (tartózkodó); tiszttársa, Csányi János meg 
azt, hogy «sokat beszólni épen nem szeretett, 
hanem beszéde s valamely tárgyról való nyi
latkozása élénk, szabatos rövidségű (lakonikus), 
elannyira, hogy e szokásában szinte szenve
délyesnek látszatok*, sohasem beszólt annyit 
magáról, mint ebben a tudományos értekezés
ben. Zárkózott, mogorva ember volt, csoda
bogárnak tartották, a kecskeméti nép perczegő 
pennájú Katonának hivta. A mikor azonban 
azt vizsgálta, hogy miért nincs magyar drámai 
irodalom, voltakópen azt mondotta el, hogy 
miért mondott le az irodalomról ő, hogy miért 
nem irt Bánk bán után több tragédiát? Ka
tonában az embernél nem volt szerencsésebb 
a poéta; egyiket sem értették meg; magános
ságra volt kárhoztatva az ember is, a géniusz 
is. Ha csak a czenzurával kell harczolni, a 
mely Bánk bán-j&t eltiltotta a színpadról, talán 
tovább i r ; mert egész halom tragédia-terv zsong 
a lelkében; de a közönség nem értette meg; 
-BÍÍMÁ: bán akkora lelkesedóst sem keltett ab-
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nácsnak bemutatott. A maga szives tiszteletét 
bemutatott munkájával is kinyilatkoztatni kí
vánó hazafi úrnak ajánlását a tanács nemcsak 
jóindulattal elfogadta, hanem az auktor úrnak 
a magyar nyelv pallérozhatására törekvő dicsé
retes igyekezetéért honorárium fejében a város 
kasszájából száz forintokat kifizettetni ren
delt. » 

így került haza Kecskemétre a huszonnyolcz 
éves Katona és ez a száz forint volt az ösz-
szes elismerés Bánk bán-ért és tiz éven át 
tartó lelkes irodalmi munkásságáért. Ugy lát
szik, hogy Pesten sem volt valami szoros 
kapcsa az irodalommal. Bégi ismerőse, lelkes 
magasztalója, Horvát István sem tud róla töb
bet annál, hogy szorgalmasan bújja a Nem
zeti Múzeum könyvtárát. Kazinczy köre, a 
híres triász, a mely Szemere Pálból, Vitkovics 
Mihályból és Horvát Istvánból állott, nem is
merte. Jóval kisebb szellemek, a kikről ma 
alig tudjuk, hogy éltek-e, irtak-e valaha. Bánk 
bán ismeretlen költője mellett emlegetett, híres 
emberek voltak. Katonában kortársai, a meny
nyiben ismerték munkásságát, aligha láttak 
többet drámaíró-mesterembernél s mert nem 
volt alkalmazkodó individuum, nem törülkö-

T A N Y A S Z É L É N . — Pörge Gergely rajza. 

kelt a hír, Bánk bán költőjének halálát egy 
gyászversből, a melyet tiszttársa, Szeles József 
városi tanácsos irt s a mely a Hasznos Mulat-
ságok-b&n jelent meg. Melpomene, a szegény, 
vándor Melpomene hogyan sirathatta volna 
meg Katonát, a mikor nem ismerte s a mikor 
nem is tudott haláláról. Halálakor Katona 
csak szabados Kecskemét város szeretett fő-
fiskálisa volt. Kevesen tudták, hogy az elköl
tözött egyúttal több játékszini darabok szer
zője i s ; arról meg senki sem tudott, hogy a 
hátrahagyott játékszini darabok között van egy 
remek-munka is ; hogy a szeretett főfiskális 
legnagyobb költőink közé tartozik; hogy Bánk 
bdrc-ja legjobb, mai napig körülbelül egyetlen 
igazi tragédiánk. 

Katona életének utolsó tiz esztendejében 
szakított az irodalommal. Nem volt költő, 
nem volt drámaíró, csak Kecskemét városá
nak fiskálisa. Hogyan és miért történt ez, 
arra van egy igen becses dokumentumunk, a 
mely formájában értekezés arról, hogy Magyar
országon a játékszini költő-mesterség miért 
nem tud lábrakapni; tartalmában pedig csupa 
szubjektív vallomás. Katona, a kiről Déryné 
azt irta, hogy zárkózott, mogorva és vissza-

ban a könnyen lelkesedő korban, mint Ka
zinczynak egy epigrammája, vagy Szemere 
Pálnak egy szonettje. Ezért maradt megirat-
lanul «Zách Feliczián, a ki megfertőztetett 
magyar becsületéért egy királyi háznépet akar 
eltörölni; Béla, a ki fegyveres kézzel kívánta 
jussát I. Andrástól; Arbucz, a ki szinte mac-
beti nagyravágyásból altatta el Kún Lászlót.* 

A mikor Katona hazament Kecskemétre al
ügyésznek, huszonnyolcz éves korában, csaló
dott, kiábrándult ember volt. Hazament, hogy 
ha már maga sem boldog, sem híres ember 
nem lehet, használjon legalább a családjának. 
Ettől kezdve haláláig, tiz éven át, családjának, 
szülőinek, testvéreinek ólt. Értekezését a ma
gyar dráma állapotáról, ezt az objektivitásá
ban szivettépő vallomást, már otthon irta és 
ezzel örökre elfordult halványától: Melpo-
menetől és Tháliától. Végezte hivatalos dol
gait ; fölépítette az apai házat; plántált szőlőt; 
ültetett fát; megirt egy pár töredéket Kecske
mét város történetéből; aztán meghalt hirte
len, egy jajkiáltással az ajakán, harmincznyolcz 
éves korában, 1830 április 16-án. Külső le
folyásában ilyen és ez volt Katona élete 
Kecskeméten. Hogy ő terhes ós unott életet 
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KATONA JÓZSEF ARCZKEPE. — Roskovics Ignácz festménye a kecskeméti városházán, 

hordoz vállain, azt senki sem tudta; mert 
nem panaszkodott sóba; mert úgy ólt, mint 
tiszttársai. De azok a sebek, a melyeket érte¬ 
kezésében tárt föl, nem olyan természetűek, 
hogy begyógyuljanak; kivált ha - - mint Ka¬ 
tonánál történt — izzó, szenvedélyes tempera¬ 
mentum táplálta. Jól tudott hallgatni; félre 
tudta vezetni az embereket kényes, érzékeny 
büszkeségből. Déryné sohasem tudta meg s 
meg sem értette, hogy a mogorva, ridegnek 
látszó, még csak tizenkilencz éves Katona Józsi, 
a ki hármat sem szólt vele, minő izzó, minő 
kárhozatos szenvedélylyel szereti és kecskeméti 
barátai sem voltak Dérynénél külömb pszicho¬ 
lógusok. Honnan tudhatta volna Déryné, hogy 
a zárkózottság, mogorvaság, tartózkodás a leg¬ 
többször mély és emésztő szenvedélynek a zára. 
Katona József csak szeretett mélyen, titkosan, 
végzetesen, a zárkózott és szenvedélyes lelkek 
érzékeny és szögletes szemérmével; de nem 
tudott legyeskedni, _ nem tudott csinos semmi¬ 
ségeket mondani. És hogy gondolhatták volna 
kecskeméti barátai, hogy Katona temetőt hor¬ 
doz a szivében, a hol elhantolta a szerelmet 
és elhantolta a dicsőséget is. Álmairól, drága 
halottairól sohasem beszélt és súlyos kereszt¬ 
jét nem hordozta szemmellátható módon. 
Külsőképpen úgy élt, hogy tiszttársai a min¬ 
denre vállalkozó jó czimborát láthatták benne, 
a ki ugyan nagyokat hallgat, de nem mond' 
haszontalanságot, a mikor beszél. Kecskemét 
város levéltárában őriznek egy, az irodalom¬ 
ban ismeretlen verses szatírát, a melyről az a 
hagyomány, hogy Katona irta. A szatira czíme : 
Kiáltó szó a kecskeméti x:íi:i'L'ln'z és leányok¬ 
hoz. Hosszú, de nem kitűnő vers ez a szatira 
és nincs is benne semmi olyan indiczium, a 
melynek alapján vitathatatlanul Katona mun¬ 
kájának tarthatnók. Nem lehetetlen, hogy Ka¬ 
tona irta; de Írhatta akárki más is, a ki jár¬ 
tasabb volt a litteraturában. A szatira tárgya 
az, hogy egy házasulandó ifjú előbb általá¬ 
nosságban elmélkedik a város szépeiről, aztán 
három klasszisba osztályozva, sorba veszi őket. 
Mi már csak az általánosságokat értjük meg 
s a mi a kortársaknak a legérdekesebb és leg-
mulatságosabb volt, az nekünk érthetetlen. 
Aztán minket már hozzá is szoktatott sok 
olyanhoz a divat, a mi akkor, mert szokatlan 
volt, kárhozatosnak tetszhetett. Ki merne ma 
panaszkodni a tollas, virágos kalapok s a 
csipkés ernyők miatt? A Katonának imputált 
szatira főként a divat, a társasági szokások s 
a társalgási tónus ellen száll síkra. A meg¬ 
szokás azonban sok mindent szentesített már 

abból, a mit akkor, mint 
kárhozatost, megróttak. Ma 
már, az általános hadkötele¬ 
zettség korában, nem föltűnő 
s nem okvetetlenül megbot-
ránkoztató, ha a lányok ka¬ 
tonatiszttel udvaroltatnak ma¬ 
guknak. Akkor az ilyesmi, 
mert ritkaság, egyúttal bot¬ 
rány is. A szatira tehát ma 
már csak korrajzi szempont¬ 
ból érdekes. Hű tükre, nem 
a közerkölcsöknek, a mi lenni 
akart, de a kisvárosi fölfo¬ 
gásnak és ízlésnek. Valami 
azonban mégis mintha Ka¬ 
tonára vallana a szatírából. 
Szigorúan morális, ridegen 
puritán. Katona erkölcsi dol¬ 
gokban nem ismert tréfát. 
Még mikor szabadszájú is, 
föltűnően diszkrét, lányosán 
tartózkodó. 

Ugyancsak Kecskemét vá¬ 
ros levéltárában őrzik Kato¬ 
nának egy tréfás jegyzőköny¬ 
vét, a melyet öt éven át 
(1824—1829) a vacsi vadász¬ 
társaság kongregáczióiról ve¬ 
zetett s a mely vitathatat¬ 
lanul az ő munkája. Irodalmi 
munkának azonban ez sem 
nevezhető, bár szatirikus erő, 
csípős, vidám elmésség van 
benne. A vadásztársaság, a 
melynek Katona is haláláig 
tagja volt, mint irót, mint 
költőt, őt tisztelte meg a 
jegyző-pennával. Arra persze 

senki sem gondolt, hogy ebben a megtisztel¬ 
tetésben lehet valami kegyetlen, bár nem tuda¬ 
tos gúny. És Katona sem vette zokon, nem 
látta benne a génié profanálását, hogy őt csu¬ 
pán erre a tisztre találták méltónak. A mikor 
Kecskemétre költözött, nem voltak már am-
bicziói; letett álmairól; elbúcsúzott a múzsá¬ 
tól örökre. Olyan ember akart lenni, a milye¬ 
nek voltak polgártársai; egyszerű,, földi dol¬ 
gokkal törődő, ha boldog nem, legalább meg¬ 
elégedett. És annak is látszott. Nem volt mo¬ 
gorva remete; nem zárkózott el azoktól az 
örömöktől, a melyekkel a kecskeméti élet kí¬ 
nálkozott. Víg, dáridós élet járta akkor Kecske¬ 
méten. Hornyik János, a ki gyermekkorában 
ismerhette Katonát, azt jegyezte föl, hogy a. 
dáridós élet áldozata volt s vele együtt néhány 
tiszttársa és néhány szép lány a kecskeméti 
előkelő polgártársaságból. E hagyomány való¬ 
sága nem lehetetlen és mégis valótlanszinű. 
Katonát szélütés vitte el, a mi érheti a leg-
jámborabb filisztert is. A tanulságos a Katona 
életében az, hogy bár kecskeméti élete szaka¬ 
datlan, lassú haldoklás; azt a nem neki való 

életet is méltósággal és hasznosan élte le. 
Nincs ugyan adatunk rá, hogy Kecskeméten 
látogatták volna a drámaköltő s a szenvedé¬ 
lyes szív lázálmai; de a kinek annyi tragédia¬ 
terve van, mint volt Katonának; a ki olyan 
szenvedélylyel tudott szeretni, a hogy ő szere¬ 
tett : az nem változik filiszterré, nem lesz 
jámbor nyárspolgár, mert életében a külső 
keret megváltozott. A híres város poros dolgai, 
a bitang-kassza kezelése nem adhattak elég 
foglalkozást lelkének s ki tudja mennyit szen¬ 
vedett, a mikor úgy szemre jóságos, közönyös 
arczczal diófát ültetett szőlejében? Zách Feli-
czián, Béla, Árbuc, de meg Déryné is, az imá¬ 
dott Széppataki Eóza sokszor látogathatták, a 
mikor egyedül ült hivatalában és otthon is, a 
rideg legény-szobában. Zárkózott szive, izzó 
temperamentuma, egész élete, mintha azt kiál¬ 
taná fülünkbe, hogy nem felejtett soha, csak 
hallgatott örökösen. . . Június. 

NYÁRI ÉLET A DUNÁN. 
Valahova délnek, elröpült már az utolsó 

csillogó ökörnyál és szomorú bucsúsóhajunk 
utána száll az eltávozott nyárnak. Hajnalonta 
hűvös, fehér ködök gomolyognak a Dunán. 
Mind gyakoribb, mind hidegebb szélrohamok 
kerekednek s megborzong tőlük a folyam tükre. 
A szigeteknek, partoknak madárhagyott fái, 
bokrai sűrűn hullatják a levólesőt s mint 
megannyi hulla, csöndesen úsznak alá a vize¬ 
ken az aranybarna falevelek, elhervadt díszei 
a megholt nyárnak. Az ősz bánatos szépsége 
pompázik mindenek felett: hideg pompa és 
reménytelen, miként a ravatalnak ékessége. 
Együtt a költöző vándormadarakkal tűnt el a 
Dunáról az a vidám, gondtalan nép is, mely 
nyár kezdete óta, kiszabadulva a téli fedél 
alól, reggeltől napestig nyüzsgött a folyón, 
kicsiny fürgesiklású csónakokon járta a Dunát 
és vad, mezítelen, kulturamentes Robinson-éle¬ 
tet élt a kopár zátonyokon, a magános dunai 
szigeteken; nem élt egyébnek, mint a napnak, 
a levegőnek és a víznek, messze maga mögött 
hagyva a nagyvárosi élet minden mesterkélt-
ségót, minden cziczomáját, minden gondját. 

Márczius végével, április elején, mihelyt a 
folyamról végképen eltakarodik a jég és kisüt 
az első meleg tavaszi nap, megindul a Dunán 
a hurczolkodás. Az ó-budai hajókikötőből egyik 
csónakház a másik után úszik le a téli szál¬ 
lásról nyári helyére az evezősklubházak alá. 
Ezek rendre felvonják színeiket s vígan lobog¬ 
nak a tarka egyletzászlók a friss tavaszi szél¬ 
ben. A városból meg, mint a bomlott kaptár¬ 
ból, rajzanak ki az evezősök, még halványan 
a téli kávéház- és jourólettől. Vízre szállanak 
az első skiffek, a bátor úttörőket nyomon kö¬ 
veti a többi s innen kezdve megindul az eve¬ 
zés, a vitorlázás, a sütkérezés, egyszóval a 
nyári dunai vízi élet, a furfangos rendszerbe 
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foglalt édes semmittevés élete, a raffinált mű¬ 
vészetté finomított, szisztematikus naplopás, a 
melyhez az Istennek csakis egyetlenegy terem¬ 
tése, a. vérbeli evezősember ért és tud igazán. 

Majd mindenik csónakázó-egyletben bállal 
kezdődik az évad. Eleve meg kell engesztelni 
az asszonyokat-lányokat a majdnem teljes nyári 
elhanyagolásért, melyért legfeljebb csak a ten-
nispályán jár ki itt-ott némi kárpótlás. Híre¬ 
sek a főváros társaséletében a «Hunniát bál¬ 
jai, melyeken a téli elité-bálok tánczospárjai 
búcsúznak egymástól őszig. A mama meg a 
lánya mennek falura vagy valahova fürdőzni, 
a gavallér meg kihurczolkodik a csinos két-
tornyos klubházba, ott eszik-alszik-lakik és 
frakk, meg császárkabát helyett a kényelmes, 
mindennapi vörös-kék evezősing az egyen¬ 
ruhája; a városban pontosan kiszámítva csak 
annyi időt tölt, a mennyit a hivatal meg¬ 
követel tőle. 

S megkezdődik a késő őszig tartó boldog, 
idegnyugosztaló henyélés, a vidám, dologtalan 
napok szakadatlan sorozata, melyekre csak egy-
egy esős napon borúi árnyék. Reggel, mihelyt 
felébredünk, kipattanunk az ágyból az ablak¬ 
hoz. A lét legnagyobb kérdése : milyen az idő ? 
Ragyogóan süt a nap, bárányfelhő sincs az 
égen, szellő sem mozdul. Mialatt a nagy, tá¬ 
gas fürdőszobában prüszkölünk-hápogunk a 
csapok előtt és zuhogok alatt, a klubkomornyik 
künn a napsütötte terraszon terít a reggeli¬ 
hez. Jaj neki, ha szórakozottságában a helyet 
a ponyva árnyékában jelöli ki. A napsugarat 
könnyelműen pazarolni nem szabad, különö¬ 
sen a reggeli napot nem, mely a legszebben 
és legegyenletesebben barnít. Gyors táplálkozás 
után kezdődik a napi munka első része : a 
tutajon való heverés. 

A csónakház kikötőtalpján letűzvék már a 
ponyvatartó léczek; ezekre kerül a vászon¬ 
ponyva, mely a part felé a profán világnak 
kíváncsi szeme elől védi a tutajon sütkérezők 
felekezetét. Szép egyenes sorban egymás mellett 
egy-egy kényelmes nyugágy; ki-ki lerúgja a 
szalmapapucsot, a sarokba hajítja egyetlen ru¬ 
házatát, a bolyhos fürdőköpenyeget, bemártja 
sipkáját a Dunába és leheveredik. Kezdődik a 
napfürdő! 

Ki merhetné kontár tollára venni leírását 
a sütkérezés nevű nagyszerű és komoly rítus¬ 
nak, melyhez lelkiismeretes, tudományos ké¬ 
szültség nélkül fogni és melyet a megfelelő 
magábaszálló áhítat nélkül végezni vagy épen 
a partról gúnyolni csak közönséges lelkek, mű¬ 
veletlen barbárok képesek! Mink, kik évről-
évre állhatatosán hódolunk a nap kultuszának, 
nagy fensőséggel tekintünk le mindazokra, a 
kik szegények, élnek és meghalnak a nélkül, 
hogy valaha is ízlelték volna a regula szerint 
való napfürdőzésnek leírhatatlanul fenséges 
gyönyöreit, rejtelmes és titkos élvezeteit! A ki 

sütkérezni akar, mindenekelőtt beiratkozik az 
egylet napiskolájába. Mert a sütkérezésnek bo¬ 
nyolult a tudománya, melynek arkánumaiba 
közakarattal megválasztott agg és tapasztala¬ 
tokban megkopaszodott iskolamesterünk vezeti 
be az ujonczot, fáradhatatlanul magyarázva 
neki, hogy esetröl-esetre mit javall az iskola 
és mit nem javall az iskola? E javallatoknak 
feltétlenül engedelmeskedni kell, mert az enge-
deüenkedőt a mester (pl. a Hunniában Zlinszky 
István országos képviselő) könyörtelenül ki¬ 
csapja a napiskolából! Mehet a boldogtalan 
át a Császárfürdőbe, a hol azonban csak zug¬ 
iskola van és a barna nap-szint tulajdonkópen 
csak hamisítják. A Zlinszky István-féle jó és 
államilag is elismert napiskolának több rend¬ 
beli fontos javallata van, így pl. sütkórezés 
közben beszélni, vagy épen fütyülni a világért 
sem szabad, mert a nap mindjárt felhő mögé 
bújik és vége a sütkérezésnek: az illető el¬ 
fütyülte a napot és súlyos rendbirsággal bűn¬ 
hődik. Múlik a délelőtt, a nap egyre magasab¬ 
ban jár az égbolton, egyre tüzesebben tűz, a 
sütkérezőkről szakad a verejték a rettenetes, 
agyvelőlágyító hőségben. Hősiesen, kitartóan 
feküsznek, félangolosra sülten, vörösen, mint a 
főtt rák, nyögve és kidülledő szemekkel; de 
egyik sem tágít s mindenik félszemmel lesi a 
másikat: boldog fölénynyel, ha a feketeségben 
elmarad mögötte, de irigyen, ha a konkurrens 
klubtárs már a szudáni néger-rikordnál tart. 
De aztán este, mikor fel kell venni a ruhát, 
feltűnő óvatossággal mozog mindenki. A hir¬ 
telen lesüléstől hólyagos, gyulladt bőr minden 
legkisebb érintést parázszsal való égetésnek 
érez s otthon lefekvéskor mázsaszámra fogy a 
hűsítő, enyhítő vazelinkenőcs, melyet sziszegve 
kennek magukra a napiskolának szánalomra¬ 
méltó mártírjai. 

A ki nem ér rá reggeltől a tutajon heve-
rószni, mint a többiek, az idő-milliomosok, ren¬ 
desen csak délfelé érkezik. Vízre bocsátkozik 
egy-egy skiff azokból a kecses, karcsú csóna¬ 
kokból, melyeknek sebes, könnyű futásában 
oly szívesen gyönyörködik a parton, meg a 
Margitszigeten sétáló közönség. Együlóses, át¬ 
lag hat-hét méter hosszú, végeik felé véko¬ 
nyodó, középütt legföljebb 35—50 czentiméter 
széles járművek ezek, a középen annyi nyitott 
helylyel, a mennyi az evezősnek előre-hátra 
mozgó ülése számára kell, a csónaknak többi 
részét vízálló vászon borítja. A két hosszú 
lapát ú. n. külvillán forog, miáltal az evezős 
nagyobb erőt fejthet ki ; az ülés azért mozgó, 
hogy az evezővonás, a «stroke» hosszabb s 
tehát kiadósabb legyen, azonfelül a hátra¬ 
csúszásnál a két lábon van a munkasúly s en¬ 
nélfogva az evezés nem kizárólag a karokat 
fárasztja. A skiffcsónak rendes körülmények 
között hat-hét kilométert jár óránként vízfolyás 
ellen, lefelé átlag tizennégyet-tizenötöt. Nagyon 

KATONA JÓZSEF SZÜLŐHÁZA, 
KATONA JÓZSEF SÍRJA A KECSKEMÉTI TEMETŐBEN. 

KATONA JÓZSEF KECSKEMÉTI SZOBRA. 

kényes jószág; vékony, alig egy-két milliméter 
széles czédrusfából készült s bárhol egy erő¬ 
sebb ujj nyomással behorpaszható. Az egy-
üléses csónakokon kívül vannak két-, három-, 
négyülóses, nyolczüléses hajók is, melyekben 
ki-ki a csónak leghátulján ülő vezér-evezősnek 
csapásai után igazodik s az evezősök «egyes, 
kettes, hármas» stb. néven szólongatják egy¬ 
mást Nagy vetélkedés folyik mindenkor az 
egyes csónak dák között, melyiknek tagjai evez¬ 
tek egy-egy szezonban több kilométert. Van 
egylet, mely szinte kizárólag a versenyevezésre 
fekteti a súlyt. Meszsze elől vezet a Pannónia 
világhírű külföldi győzelmeivel, melyeknek leg¬ 
értékesebbjeit a legkiválóbb angol evezősök 
fölött aratta britt vizeken. Nagy tekintélye is 
van mindenütt a kékcsikos fehér lobogónak. 
A Hunnia nem vesz részt versenyeken; meg¬ 
elégszik az évenkint való augusztusi házi¬ 
versenynyel, melynek díjai között mindenkor 
vidám, de egyúttal elkeseredett versengés tár¬ 
gya az az üveg pezsgő, melyet az utolsó tar¬ 
tozik fizetni az utolsóelőttinek. Mindazáltal a 
túraevezés terén úttörő volt a Hunnia azelőtt 
is, most is. Mintegy húsz esztendővel ezelőtt — 
akkori időben példátlan és vakmerő vállal¬ 
kozás - - öt tagja: Lisznyay Damó Tihamér, 
Lisznyay Elemér, Pálfy Viktor, Pálföldi Lajos 
és Pogány József, végig evezte a Dunát Buda¬ 
pesttől a Fekete - tengerig, öt országon által 
kétezer kilométernyi utat huszonöt nap alatt 
megtéve. Ezt a ma is senkitől utói nem ért 
utat húsz esztendővel későbben, 1903-ban öt 
másik tag, dr. Petz István, dr. Botzenhardt Fe-
rencz, dr. Jeszenszky Andor, dr. Melczer István 
és Ricker Ernő kiegészítette egy utazással, 
melyen négyes-csónakban a Duna forrásától, 
Donau-Eschingentől Budapestig eveztek, 15 
nap alatt 1212 kilométert téve meg, úgy, hogy 
a Hunnia vörös-kék lobogója végig az egész 
Dunán, forrásától torkolatáig, lengett diadalma¬ 
san. A Hunnia legszorgalmasabb evezőse dr. 
Petz István, ki ezen a dunai úton kívül egyedül 
végig evezte már a hosszú Marost, a kanyargó 
Tiszát, a rohanó Vágót stb. a skiffnél lassúbb 
járású, ú. n. canoe-csónakon. A szeszélyes és 
nem minden veszedelem nélkül folyó Vágót 
törékeny skiffen elsőnek Beniczky Ödön evezte 
végig az idei nyáron, a Fekete- és Fehér-Vág 
liptói összefolyásától Komáromig négy nap alatt. 

A rendes, napi kirándulások persze jóval 
közelebb fekvő czélokat tűznek maguk elé. 
A Margitsziget körül, az óbudai kikötőig, a 
kisebbik folyamágban az újpesti hídig, a szent¬ 
endrei szigetcsúcsig, vagy a Luppa-szigethez 
járnak leginkább az evezősök. Kedves kirán¬ 
dulóhely az Öregasszony-csárda az újpestí-híd 
felett, az Ökör-csárda, a Hórányi-csárda, meg a 
Vár alatt a Pokol-csárda. A kik otthon marad¬ 
nak, sütkérezéssel, alvással, tennisjátékkal tol-
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tik el a napot. Vannak, kik komoly képpel 
naphosszat áldogálnak a parton, halászhorogra 
lesve a dunai halat. A vasárnapi bámész közön¬ 
ség sűrű gyűrűben állja körül őket, noha még 
a világ teremtése óta arra nem volt példa, 
hogy ez ál-Singhofferek valamelyike csak egy 
czigányhalat is fogott volna egyetlenegyszer. 
Mindazáltal makacs következetességgel, konok 
s minden gúnynak fittyet hányó kitartással 
kiállnak minden délután a partra, nem is sejtve, 
hogy már a halak is gúnyosan vigyorogva úsz¬ 
nak el őrhelyeik mellett. Eendkívül népsze¬ 
rűek a klub-vacsorák a bokorszegélyes terra-
szon. A hunn-vacsoráknak minden más evező¬ 
egylet által irigyelt különlegessége, hogy bár¬ 
mily rekkenő nyári nap estéjén is ki nem 
marad a hűs tátrai szél, mely szerződós sze¬ 
rint immár húsz esztendő óta mindennap pont¬ 
ban este tizenegykor érkezik egyenest a Tát¬ 
rából, kizárólag a hunnok használatára. 

Nagyszerű mulatságok esnek a Hunnia alagi 
szőlőtelepén. Egy-egy vállalkozó-társaság be-
fűttet a csónak-tutaj mellett veszteglő Meteor 
kazánjába, a kis gőzcsónak szép asszonyokkal, 
lányokkal megrakva felliheg egy-két óra alatt 
a bájos dunakeszi villához, mely a körülötte 
levő szőlőbirtokkal együtt büszkesége az egye¬ 
sületnek, nem is szólva az ugyanott épített 
kőpartról! Fölséges csirkepörkölt, hamisítatlan 
szegedi túróscsusza a vacsora, nem ritkán csak 
az éjfél veti haza a jókedvű társaságot. Nin¬ 
csen is szebb dolog, mint az ilyen éjszakai 
hazatérés a Dunán. Mert szép a hajnali Dana, 
mikor az első napsugár meleg, ébresztő csókja 
illeti az alvó víztükröt, a hajlatos partok bóbis¬ 
koló füzeit, a sötétzöld pázsitok karcsú virá¬ 
gait. A mozdulatlan viz ezüstös leplén hosszú, 

A «NAP-ISKOLA. » 

fényes aranyfonalak ragyognak és sziporkáz¬ 
nak egyre sűrűbben, egyre szebben s a nap¬ 
kelte pillanatában egyszerre biborszinű tűz 
hömpölyög a partok között viz helyett. De 
szép a Duna éjjel is, mikor a hold egyszerre 
úszik fenn az égen s lenn a vizén. Csodálatos 
fénye szomorú bájjal ömlik el mindenen s ott 
reszket a vizszinen tükörképe a csillaghímes 
mennyboltnak, melyen egy-egy repülő csillag 
olykor végigszánt s szikrázó ivben hull alá a 
messze végtelenbe. A langyos, szellőtelen nyári 
éjszakában hangos buzgalommal pöfög lefelé 
a kis gőzmasina, míg messze lenn kigyúlnak 
a nagyváros lángjai s a mint világuk össze¬ 
folyik, valóságos fényfelhő lebeg a sötét ég¬ 
bolton a város fölött. S közelebb érve, mint 
két végtelen hosszú, fehéren szikrázó gyöngy¬ 
sor világítanak a két partnak nyílegyenes, a 
távolba vesző lámpasorai. Királyi ékessége, fog¬ 
lalatja a folyók királyának. A gőzcsónakon 
elnémul a vidám lárma; elfogódva, gyönyör¬ 
ködő szemmel bámuljuk a csuda látványt, 
melynek sehol a világon nincsen párja. Akad, 
ki egy kedves kezet megkeres a sötétben s 
egymáshoz simulva, hangtalan ajakkal, anda-
logva, mámoros szívvel szállunk alá a nesz¬ 
telen vizeken a mesefényes tündórváros felé. . . 

Hajh, azóta elmúlt a forró nyár. Fehér dér 
lepi be a pázsitok zöld selymét, a partok 
kopasz jegenyéit rázzák a novemberi szelek, 
a meztelen tarlók felett károgó varjúcsapatok 
kerengenék, vad viharok vágtatnak fel-alá a 
tajtókos folyamon s a fakó felhőkből hull az 
ólmos, vizes hó. A párolgó tea mellől kitekin¬ 
tünk az ablakon és kiszáll bánatos sóhajtá¬ 
sunk : hová lettél, ragyogó, meleg augusztusi 
napsugár?! Beniczky Ödön. 

A TEMPLOMOK HAZÁJÁBÓL. 
Ha az ember nálunk csak arra a nagyon 

feszes viszonyra gondol, melyben a franczia 
köztársaság a katholiczizmussal ma él, úgy 
alig találhatja hihetőnek, hogy Francziaország 
valaha «az egyház legidősebb leányai) elneve¬ 
zését viselte. De menjen csak Normandiába, 
a Calvados-megye székvárosába, Caen-ba, s 
attól éjszakra a manche-i tengerig: oly temp¬ 
lomokat fog ott látni,, melyek az említett 
körülírást fényesen igazolják és kézzelfogható-
lag magyarázzák. Oly nagyszabású, nemes 
stílusú, faragott kőópítmények azok, melyek 
egyrészt fennen hirdetik az ottani lakosság 
áldozatkész vallásosságát, másrészt pedig mint 
az építészet valóságos remekei, elvitázhaÜanul 
megérdemlik, hogy hozzájuk ezen művészet 
művelői és barátai megbámulásuk és tanul¬ 
mányozásuk czéljából minél sűrűbben elzarán¬ 
dokoljanak. Az ily természetű kirándulás reánk, 
magyarokra nézve annál is inkább üdvös volna, 
mert alkalmat nyújtana észrevenni, hogy meny¬ 
nyit kell még dolgoznunk, ha a nyugati népek 
polgárosultsága magaslatára akarunk emel¬ 
kedni a művészetek terén! 

Két megjegyzést kell itt előrebocsátani a 
következendők könnyebb megértése okából. 
Először azt, hogy a csúcsíves stílust, melyet 
góthikusnak is nevezünk, a francziák úgy tart¬ 
ják a magukénak, mint a németek. Ez a stí¬ 
lus egyébiránt a kérdéses vidéken nem az 
egyedül uralkodó; román stilű templomok is 
vannak ott a legrégibb időkből. Bármily stí¬ 
lusúak legyenek is azonban, kétségtelen bi¬ 
zonyságai azon valóságnak, hogy a középkor¬ 
ban a templomok nagysága, szépsége a köz-
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eégek büszkeségét képezte és egyszersmind a 
műérzók természetes és folytonos ébrentartá¬ 
sára is szolgált a nagy közönséggel szemben. 
Fontos feladat, melyet nem egy iskolai tör¬ 
vény megszavazásával akar megoldani a je¬ 
leskor. 

Másodszor tudomásul veendő az is, hogy 
ez a vidék volt Hódító Vilmos hazája, s hogy 
ennek emlékével van tele Caen városa. Ennek 
eredete a XI. századra tehető, a mennyiben 
okirat a nevéről 1006-ban tesz először emlí¬ 
tést. Úgy véli azonban Trebutien, historiogra-
phusa, hogy a szász rablókalandorok már a 
harmadik és negyedik században is laktak 
jelenlegi helyén, az Orne folyó partján. Annyi 
áll, hogy némely caeni utczának még ma is 
szász neve van. 

Két hóval azelőtt, hogy Divesből Anglia 
meghódítására indult volna, azaz 1066 június 
havában szenteltette föl .Hódító Vilmos, neje, 
Matild herczegnó jelenlétében, a caeni Szent 
Háromság templomát. Ez egészen román stilű, 
és két négyszegletes toronynyal ékeskedik. Ere¬ 
detileg csúcsosak voltak, de e csúcsokat le-
hordták Gonosz Károly navarrai király pa¬ 
rancsára, nehogy továbbra is őrtornyul szol¬ 
gálhassanak. A templom hoszsza 110, és szé¬ 
lessége 25 méter. Alatta két és fél méter ma¬ 
gas, 35 oszlopon nyugvó kripta terül él, mely-

Dr. Vuk Mihály fölvétele. 
VITORLÁS A DUNÁN. 

A «HUNNIA» ALAGI NYAKALÓJA. 

Blum Döme fölvétele. 

EGY CSÓNAK A VÁGÓN, PÖSTYEN MELLETT. 

az előbbiek; csak 68 méter bosszú és 24 mé¬ 
ter széles. De említésreméltó itt az a körül¬ 
mény, hogy a szentély nagyobb, mint a temp¬ 
lom hajója, s hogy 46 méter magas tornya 
nem egyenes, hanem két méter és 28 centi¬ 
méter elhajlású. 

A Szent Megváltó templomát meg az teszi 
nevezetessé, hogy kettős hajója van: ez egyik 
góthikus stilű, a másik renaissance, mely kü¬ 
lönbség az épület kettős hátsó részében kívül¬ 
ről is észlelhető. 

A Szent Ouen-templom építészetileg nem 
bir jelentőséggel, de annyiból érdemel emlí¬ 
tést, hogy szerzetesei hűbéres jog alapján 
hosszú ideig hóhért tartoztak szolgáltatni Caen 
városának, vagy személyesen végezni el a tör¬ 
vény e véres végrehajtója szomorú tisztjét. 
E kötelezettségtől csak 1366-ban bírtak meg¬ 
szabadulni, de váltság fejében évi nyolcz fon¬ 
tot, livre-t, tartoztak fizetni a caeni gróf¬ 
ságnak. 

A másodfokú, román stilú s 1093-ban be¬ 
fejezett Szent Miklós-templom pedig arról ne¬ 
vezetes, hogy kölcsönösen segélyző confrater-
sággal volt összekötve. A confraterek neve 
megvan ma is az 1452-től 1789-ig nyilván¬ 
tartott s velinpapirra irt lajstromban. Har-
mincz sol-t (sou) kapott minden tag betegség 
vagy tűzvész esetében, a leányok pedig ki-
házasítás fejében 20-at. 

A « HUNNIA* CSÓNAKHAZA. 

NYÁRI É L E T A DUNÁN. — Dr. Vuk Mihály fölvételei. 

ben a nevezett herczegnó hamvai voltak el¬ 
helyezve. A protestánsok és a forradalmárok 
a sírt 1562-ben és 1793-ban annyira feldúl¬ 
ták hogy belőle csak egy fekete márványtabla 
maradt. A templom körül még most is l 
nagy épületekben szerzetesnők laktak, miért 
az egész épület-tömb «hölgyek apátsága* név 
alatt ismeretes a nép száján. 

A «férfiak apátsága.) Caen városa ellenkező 
oldalán díszeleg, a Szent István-templom kö¬ 
rül. Építését 1066-ban kezdték. Hoszsza 115, 
szélessége 27 méter. A legtisztább normandiai 
stílusban épült két tornyát góthikus csúcsok 
koronázzák; összes magasságuk 67 méter. Hó¬ 
dító Vilmos hamvai e templomban nyugodtak, 
de ma már csak egy újabb időben felavatott 
fekete márványtabla felirata emlékszik meg 
róluk. 

A Szent Péter-templomát Szent Eegnober 
építtette 1083 előtt. 1793-ban a «Józan esz 
templomává., alakították át. Tornya 75 méter 
magasságú. Az épület rendkívül ízléses haté 
része valaha az Orne folyóban tükröződött 
vissza, de miután ezt csatornákon másfele ve¬ 
zették, ma a templom egészen elszigetelve i 
egy square közepén. A benne található szá¬ 
mos szobrászati diszítmény között sok van 
olyan, mely nem vonatkozik vallásos esz¬ 
mékre. 

Különösen megemlítendő a Szent János-
templom is, bár nem olyan terjedelmes, mint 

NÉGYES A DUNÁN. 

EVEZŐSÖK N Y Á R I É L E T E . 
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A HERMANVILLEI TEMPLOM. 

Nem kevesebb, mint vagy tiz templomról 
lehetne még említést tenni Caenban, de a 
vidék jellemzése tekintetéből szükségesebb a 
kis helységek egyházai ismertetésére térni át. 
Ezek között kettő egészen kiváló helyet foglal 
el. A delivrandei azért, mert oda egy csuda-
tevő Mária-szoborhoz búcsúba járnak már a 
középkor óta, nevezetesen 1473-ban maga 
XI. Lajos franczia király is. Az eredeti temp¬ 
lom a XII. századból való volt, a jelenlegi 
újabb keletű. 

Az oustrehami templom valódi remeke az 
építészetnek, rendkívül kedves arányainál fogva. 
Fő hajója 3(5 méter hosszú, 24 méter széles 
és valami 21 méter magas, míg a szentélj 
20 méter hosszúságú. Homlokzata négy eme¬ 
letet képez, román stilusban, míg az épület 
maga már inkább átmeneti a románból a 
góthikusba. Ouistreham helysége a caeni fön-
nebb említett Szentháromságról nevezett apát¬ 
ságnak adózott a középkorban, Hódító Vilmos 
és neje egy adománylevele erejénél fogva. 
A tized részint tojás, részint heringhal alakjá¬ 
ban fizettetett. Ezenkívül az apátnőnek még 
az a kiváltsága is volt, hogy ő vehette meg 
a legszebb halakat az ouistrehami halászok 
hálóiból. Egyébiránt a hely&ég a középkorban 
némi fontossággal birt úgy kereskedelmi, mint 
hadászati szempontból is, - ezért volt a 
templom hátsó része ágyúk felállítására be¬ 
rendezve, - - miután az Orne itt folyik a ten¬ 
gerbe. A CAENI SZENT PÉTER-TEMPLOM HAJÓJA ÉS KÓRUSA. 

Duistrehamtól Delivrandeig mintegy tíz kilo¬ 
méter távolságban még a következő szép temp¬ 
lomok adnak művészeti jelleget az illető 
faluknak: 

A hermanvillei részben román stílusú temp¬ 
lom. Ebben a XIII. századból származó, rend* 
kívüli könnyedségű szentély érdemel tüzete¬ 
sebb megtekintést. 

A lion-sur-mer-i templom a XIV. századból 
reánk maradt szép üvegfestményeivel. 

A luc-sur-mer-i templom a múlt század 
hetvenes éveiben építtetett. Tornya nincs, de 
van helyette egy a templomtól külön álló 
s a XII. vagy XIII. században emelt őr¬ 
torony. 

A langrunei-i templom a XIII. században 
építtetett. Homlokzata közepéről igen pzép to¬ 
rony emelkedik ki, mely a második emeletig 
nyilt, s molyet egy áttört kőpiramis tetéz. 

Kissé éjszak-nyugatra Delivrandetól fekszik 
Berniéres-sur-mer. Temploma 07 méter magas 
tornyával, melyet kecses, csúcsíves ablakok 
diszítnek s mely gyönyörű kő-pyramisba csú¬ 
csosodik, valamint megnyerő bejáratával, való¬ 
ságos meglepetést szerez az utasnak az öt¬ 
hatszáz lakosú község közepén. Főhajója a 
XI. és XII. században épült, míg a szentély 

A THAONI CALVADOS-TEMPLOM. 

A T E M P L O M O K H A Z Á J Á B Ó L . 

A CAENI SZENT SAUVEUR-TEMPLOM. 

hihetőleg csak egy századdal később fejezte¬ 
tett be. Az oszlopfők úgy itt, mint Langrune-
ben igen előkelők. 

Delivrandetól dél-nyugatra van Thaon. Eh¬ 
hez a községhez tartozik a Fontaine-Henry-i 
renaissance kastély és egy már elhagyott ro¬ 
mán stilű templom, melynek a XII. század¬ 
ból származó tornya kővel tetőzött. 

A vidék, hol a lakosság ennyit áldozott év¬ 
századokon át a vallásos építészetnek, igen 
gazdag és egy fensíkon terül el, mely Caen 
felé aláhanyatlik, s mely éjszakról a tenger 
ellen védi Normandiát. Miután a talaj mészkő, 
ebből épültek ott a legszerényebb paraszt- vagy 
halászházak is. A tenger mellett fekvő hely¬ 
ségeket nyáron át a fürdővendégek megszám-
lálhatlan tömege által özönli el, kik szá¬ 
mára szakadatlan sorban épültek a partokon 
a villák és szállodák ezrei. A nagyvilág azon¬ 
ban Ouistrehamtól keletre, Cabourg, Villers és 
Trouville felé igyekszik inkább: ott a nyara¬ 
lás a párisi élet folytatása, míg a «templomok 
hazájában» inkább csendes és családi jellegű. 
Minden izlés, minden erszény számára a meg¬ 
felelőt nyújtani a franczia nép sikereinek titka. 
Tán jó lenne tőle ezt eltanulni a három hegy 
és négy folyam hónában is. 

Bertha Sándor 

A BUDAPESTI REF. FŐGIMNÁZIUM JUBILEUMA, 
Hazai protestáns felekezeteink a nemzet-

nevelő munkából századokon át derekasan ki¬ 
vették részüket, melyet bárha nem akarunk 
különös érdemükül felróni, mégis, mérlegelve 
századokon át tartó mostoha helyzetüket, a 
haza és közművelődés oltárára hozott, erejök 
feletti áldozatnak kell elismernünk s mint ilyet 
kell értékelnünk is. 
• A törököknek Budáról való kiűzetése után 
I. Lipót hadai a protestánsokat is hontalanokká 
tették s ezen uralkodó egy 1703-ban kelt ok¬ 
levelében azon kiváltsággal is megajándékozta 
Buda és Pest királyi városokat, hogy polgáraik 
közé mást, mint római katholikust fel nem 
vehetnek s azok között meg nem tűrhetnek. 
E drákói szigorral végre is hajtott rendeletnek 
IL Józsefnek 1781-ben kiadott türelmi rende¬ 
letre véget vetett ugyan, de azért a szétszórt 
<jsohtokba csak az 1790—91-ik évi ország¬ 
gyűlés szabadabb szellemű intézkedése öntött 
némi életet s a 112 éven át tetszhalálra kár¬ 
hoztatott pesti református egyház csak 1796 
táján kezdett feltámadni halottaiból. Kiváló 
történeti névvel biró férfiak befolyásának kö¬ 
szönhette ez egyház, hogy 1801-ben, az akkori 
«kecskeméti kapun kívül, egy kőkerítés között 

A CAENI SZENT PÉTER-TEMPLOM. 

levő régi temető* helyén, vagyis a régi széna¬ 
téren (ma Kálvin-tér) egy darabka földet kapott 
a várostól templomépítés czéljára s így az 
egyház feltámadása valóban a halottak biro¬ 
dalmán következett be. Pedig véle egy csapat 
színtiszta magyarság tért vissza az ekkor ide¬ 
genek által ellepett hazai földre, mely sorsát 
a haza sorsával mindenkor egynek tekintette, 
mindkeltőt egyaránt szivén viselte. Alig telt 
el néhány évtized s állott az egyház Isten¬ 
háza : az ország összes protestáns felekezetei 
egyesítek erőiket, hogy mint ez ország szivé¬ 
ben, a tudományoknak is oltárt emeljenek s 
megteremtsék a pesti protestáns f 5iskolát. Egy 
Fáy András s gróf Zay Károly vették kezükbe 
ez első sorban hazafias eszme zászlaját, de a 
mely a szabadságharcz viharaiban foszlányokra 
szakadt, hogy alig hat év múlva egy hatalmas 
teremtő szellemű férfiú, a Török Pál duna-
melléki ref. szuperitendens kezében ismét dia¬ 
dalmasan lobogjon. 

A budapesti református főgimnázium is e 
nagy szellemnek köszöni lételét. A nemzeti el¬ 
nyomatás legsiralmasabb éveiben fogant meg 
e terv akadályt nem ismerő lelkében s öltött 
testet 1859-ben, ellensúlyozásául a szcldateszka 
uralom nemzetleiket ölő, németesítő törekvésé¬ 
nek, mely ellen ezidőben csak a piaristák 
1717-ben alapított kollégiuma s az ágostai 

A HÖLGYEK APÁTSÁGA CAENBAN. 

A LANGRUNE SUR MER-I TEMPLOM RESTAURÁLT 

HARANGTORNYA. 

hitvallású evangélikusok négyosztályú gim¬ 
náziuma fejtelt ki a lehetőséghez mért ellon-
akcziót. A Budán 1777-ben alapított II. kér. 
kir. kath. főgimnázium már az abszolutizmus 
eszközévé vált ez időben s az 1858-ban meg¬ 
nyílt pesti cs. i'-s kir. r. kath. gimnáziumban 
(a mai V. kér. m. kir. állami főgimnázium) is 
azzal jelezte ez intézet szellemét az ezen is¬ 
kolát megnyitó Haas Mihály ez. püspök, hogy 
az ezen iskolához megbivott tanárok ««*•'///»•/ 
kitartást, m;nn't tiiivlmct, in'nict tudományt és 
iii'nii'l műveltséget hoznak magukkal*. 

A Török Pál által megalapított ref. főgim¬ 
názium a magyar nemzeti szellemnek és tudás¬ 
nak kivan hajlékot teremteni a német befolyás 
megtörésére vagy legalább ellensúlyozására 8 
alig pár évi tervezgeted után, úgyszólva a 
semmiből ('Irtre bivta ez intézetet. Jellemző a 
Török Pál teremtő erejére azon mondása, me¬ 
lyet egyik lelkész barátjának mondott, a mikor 
ez egy szobájában álló ócska, de jól megvasalt 
ládára mutatva, gúnyosan kérdezé, hogy talán 
abban van letéve az általa felállított iskolának 
a kincse: «Barátom, letett kincsekkel minden 
bolond tudna iskolát állítani és fentartani. • 

Igaz, hogy e nagy pap oldalán olyan férfiak 
állottak, mint Gönczy Pál, a kiváló pedagógus 
és népnevelő, s olyan egyháztanácsosok, mint 
gróf Bánffy Miklós, gróf Degenfeld Imre, báró 
Radák István, gróf Ráday Gedeon, gróf Teleki 
Domokos, báró Nyáry Antal, stb. s főgimná¬ 
ziumának első tanáraiul Gyulai Pált, Thaly 
Kálmánt, dr. Ballagi Mórt, Molnár Aladárt, 

AZ OUISTREHAMI TEMPLOM. 

A TEMPLOMOK HAZÁJÁBÓL. 
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A TEMPLOMOK ORSZÁGÁBÓL. -- A LION SUR MER-I TEMPLOM. 

Farkas Józsefet, Tolnai Lajost stb. állíthatta 
be a Gönczy Pál igazgatósága alatt, de azért 
az ő lánglelkesedése, kitartása és nemes el¬ 
szántsága volt az olvasztó kohó, mely törek¬ 
véseivel egygyé forrasztá a legjobbak lelkeit 
s a nemzeti művelődésnek, a tiszta magyar 
szellemnek és magyar tudásnak állandó oltárt 
emelt. 

Török Pálnak e nagy alkotása, a budapesti 
ref. főgimnázium most tölté be fólszázados 
fennállását s ülte meg örömünnepét a hazai 
protestáns felekezetek fényes részvételével s a 
hasonnemű tanintézetek őszinte ovácziói közt. 
Egész sereget kitevő, országos nevű egykori 
növendékei közül Beöthy Zsolt és Vargha 
Gyula méltatták ez ünnepen az anyaiskola 
elévülhetetlen érdemeit, melynek félszázadához 
új századokat a hazafias nevelés és oktatás 
érdekéből őszinte szívből kívánunk. Az inté¬ 
zetet fentartó budapesti ref. egyház ez alka¬ 
lomra megiratta az intézet egyik jeles tanárá¬ 
val, dr. Barthos Kálmánnal a főgimnázium 
félszázados történetét, melynek avatott kézzel 
megirt lapjairól egy eszmékért lelkesedő kor¬ 
szak forró honszerelme s igaz tudomány után 
való sovárgása szól hozzánk, mintegy jelezni 
akarva, hogy csakis ezen az úton haladva ér¬ 
hetjük el magyar hazánk és nemzetünk hőn 
óhajtott felvirágozását. Szalay Károly. 

TENGERENTÚLI MENYASSZONY. 
REGÉNY. (Vége ) 

Irta Dániel Lesnem*. — Fordította M. Hrabovszky Júlia. 

A leány el nem puhult lelke még ellentállt. 
De Marié Therése szemei olyan éleslátóan, 
olyan mohón, reménynyel telin csüngtek rajta, 
hogy Maggie lehullani érezte a szivéről a meg¬ 
gondolt hidegség, a hajthatatlan ítélet, az ame-
rikaiasság, az önérzet vértjét és feje a jóakaró 
vállakra hanyatlott. 

- Sohasem vigasztalódnék meg . . . mama. 
— Tehát szereted őt? 
— Szeretem. 
— Mióta? 
— Nem tudom . . . Tegnap még tagadtam 

magam előtt. Azt hittem, kötelességből akarok 
a felesége lenni . . . 

— Minő kötelességből ? 
- Elmondom... Max olyan bátran viselte 

magát, olyan jó volt I . . . Annyira nem dicse¬ 
kedett a tettével. Ekkor írtam a nénémnek . . . 
0 azt képzeli, meggondolatlanságot követek el, 
csupa nagylelkű lovagiasságból, valódi érzéseim 
karára. Nem vallottam be az igazat, sem neki, 
sem a papának . . . sem önmagámnak . . . 

Olyan lágy suttogással voltak elmondva e 
szavak, hogy a csend, melyben elhangzottak, 
folytatni látszott a meghatott vallomást. 

- Mióta szeretem őt? — folytatta Margue¬ 
rite suttogva. - Nem tudnám megmondani 
Kezdem hmm, hogy már régóta. Azt hiszem -

most, hogy gondolkozni kezdek e fölött, — hogy 
azon naptól kezdve, a mikor olyan kevéssé 
szeretetreméltóan követeltem anyám arczképét. 
Emlékezik reá? . . . A kertben kerestem fel a 
mamát. . . Max a legyeket hajtotta el mel¬ 
lőle és majdnem keményen szólt hozzám — 
De aztán ő maga akarta lehozni a kedves ké¬ 
pet a szobámba, ő maga akasztotta azt fel ott... 

Marguerite visszaemlékezései, az új, csak 
most felfedezett érzés világításában egészen 
más színben tűntek fel előtte. Elragadtatott 
csodálkozással idézte fel azokal. És mostoha¬ 
anyja sohasem fáradt volna bele azoknak végig 
hallgatásába. Beszélgetésüket a szobaleány za¬ 
varta meg: 

- Távirat érkezett a kisasszony számára. 
- Számomra ? — kiáltott fel Maggie, mohón 

kapva a kis kék papiros után. 
Hirtelen felszakította a táviratot és fenhan-

gon olvasta: . 
tjer mihamarább. Az Éjszaki pályaudvar 

minden vonatánál várlak. Nyugtasd meg 
mamát. Fanteuil.» 

- Nyugtasd meg mamát, — ismételte a két 
nő egymásra nézve. 

Mit jelentett ez? E szavakban minden benne 
volt; a legnyugtalanítóbb fairektől kezdve egé¬ 
szen a legmegnyugtatóbbakig. De épen ez a 
láthatólag kiszámított bizonytalanság nyugta¬ 
lanította végtelenül mindkettőjüket. 

- Menj . . . siess apád után, — szólt Marié 
Therése, megölelve a mostoha leányát. - - Ve¬ 
lem ne gondolj. Én a jó Istenhez imádkozva 
várlak benneteket. 

És a jó asszony sietett bezárkózni a szobá¬ 
jába, nem akarva gyengesége által visszatar¬ 
tani Margueritet. De ott aztán a szegény anya 
átengedte magát a kétségbeesésnek, mert azt 
képzelte, fia vagy meghalt, vagy örökre el¬ 
távozott. 

Nem kevósbbé aggályos érzései voltak az 
Enghien-Párisi útvonalon az első osztály egyik 
utasnőjének is, a ki azt a nagyon rövid utat 
olyan végtelenül hosszúnak találta. Marguerite 
egészen sápadtan szállt le a vonatról, szép vo¬ 
násai görcsösen el voltak torzulva, félig nyi¬ 
tott, remegő ajkai tűrhetetlen szivszorulásról 
tanúskodtak. 

- Nos ? - - kérdezte, midőn apját megpil¬ 
lantotta. 

- Azért hívtalak, - - felelte Fanteuil, — 
mert te egyedül vagy talán még képes --- bár 
nem bizonyos - - Max elhatározását megmá¬ 
sítani. 

- Minő elhatározását ? 
- Közép-Afrikába utazik. Darlon Bobért 

Marseillesban várja őt. Nem is meri az anyját 
viszontlátni és engem bízott meg, hogy meg¬ 
értessem vele . . . 

— Elutazik!... És te megmondtad neki ? . . . 
- Hogy kész vagy nőül menni hozzá ? Persze 

hogy megmondtam. 
- És ő visszautasítja a kezemet? 
- Visszautasítja, szegény gyermekem. 

.— Oh, papa, • - szólt Marguerite görcsös 
remegéssel, mely egész testét megrázta, — 
mennyire örülök! 

Mindketten már a kocsiban ültek, mely ás 
Auber-utcza felé vitte őket. Fanteuil ekként 
egyedüli tanuja volt leánya nagy felindulásá¬ 
nak, a melyre nem is tartotta volna képesnek 
az ő nyugodt kis yankee-ját. Marguerite sírt 
és nevetett is egyszersmind, a keble görcsös 
zokogástól emelkedett. 

- Te örülsz ? . . . Tehát csak erőltetted ma¬ 
gadat ehhez a házassághoz ? . . . De te szen-
vendsz is! . . . Nem lesz valami bajod ? 

— Nem, atyám, már elmúlt. És nagyon bol¬ 
dog vagyok, biztosítják. Max akár megy, akár 
marad, büszke lehetek rá, hogy szeretem ői 
Most már tudom, hogy eszében sincs a vagyo-
nomra gondolni. 

— Szeretni? . . . Tehát te szereted őt? 
- Szeretem, atyám ! 
- Istenem ! . . . minő furcsa gyerekek is 

vagytok! . . . Nem értelek benneteket, sem őt, 
sem téged. Tegnap Max felesége akartál lenni 
és nem szeretted őt. f Ma ő visszautasít téged 
és te szereted őt. És ő, a ki téged nevetve 
«tengerentúli menyasszonyának* nevezett, mi¬ 
kor egykor terveinkről beszéltünk neki, ma a 
világ végére akar szökni, mert a terv valóvá 
válik . . . 

Marguerite most már megnyugodva, sugárzó 
arczczal, nevetésben tört ki. 

—r Ne igyekezzél megérteni a dolgot, kis 
papám. Az egész kissé komplikált, beismerem. 
De mondd csak . . . Max tehát vár reánk? 

- De szó sincs róla ! Ő elbúcsúzott tőlem. 
Most az anyjának ir. Neki csak azt mondja, 
hogy kis kéjutazást tesz és nemsokára vissza¬ 
tér . . . Nem volt bátorsága viszontlátni ő t . . . 
És mégis elutazik . . . el kell utaznia. A fejébe 
vette ezt a bolondságot, melynek valódi okát 
azonban nem mondja meg. 

— És te reám gondoltál ? . . . 
- Igen . . . mert senki sem veri ki a fejem¬ 

ből . . . De elég. Megérkeztünk. Ö azonban nem 
gyanítja ittlétedet. Ha tudná, hogy táviratoz-
tam neked, már nem találnánk többé otthon 
őt. Itt vagyunk . . . a kocsi megáll . . . 

— Hová menjek utánad ? — kérdezte Mar¬ 
guerite sietve. 

- De haza . . . Enghienbe. Szaladok sze¬ 
gény Eithómhez. Semmi dolgom itt többé. 

Fanteuil leánya nem vesztegette idejét a 
megbeszélésekkel. Már bent volt a liftben. Fel¬ 
ért az emeletre. Megnyomta a villamos csengő 
gombját. Léptek közeledtek. Az ajtó megnyílt. 
Max és Maggie szemben álltak egymással. 

— Ön! — kiáltott fel a fiatal ember. 
Ő maga jött ajtót nyitni. Mert egész eluta-

zási előkészületeit egymaga végezte el. Az elő¬ 
szoba tele volt útiládákkal, csomagokkal. 

- Igen, én vagyok, — felelte a fiatal leány, 
gyorsan besuhanva az ajtón, abbeli félelmében, 
hogy a fejes fiú elzárja előle az utat. 

Beléptek az ebédlőbe, melynek egészen nyári 
színezete volt, poros és üres. A függönyök, sző¬ 
nyegek hiányoztak, a csillár organtinba volt 
burkolva, a fénymázas diófabútorokat a finom 
por bársonya fedte. 

Szemben állva egymással, a két gyermek 
szótlanul nézett egymásra. De fiatalságuk, 
őszinteségük, szeretnivágyásuk, nagy szomjuk 
a boldogság után annál ékesszólóbban, diadal¬ 
masabban hangzott fel közöttük az üres lakás 
csendjében. Alulról felhangzott az utczai zaj. 
A nagy renaissance pohárszókben megcsendül¬ 
tek a kristály-poharak. 

- Eljött, - - kezdte Max, a leányra füg¬ 
gesztve szomorú, beható tekintetét. 

Szemeinek ereje, égő elhatározása, uralta a 
leány szivét. 

- Eljöttem bocsánatot kérni öntől. 
- Bocsánatot? . . . Tőlem?. . . Miért? . . . 

-—: Mert büszke önérzetem gonosz szerepet 
játszott mindnyájunk között. Apám és az ön 
anyja elvesztik fiokat, a nélkül, hogy bennem 
igazi leányt nyertek volna. De ha nem áll el 
távozási szándékától, Max, igyekezni fogok 
jóvá tenni . . . 

- Miként? 
- Úgy, hogy velük maradok . . . Megvigasz¬ 

talom őket. . . Akarata ellenére is a menyasz-
szonya maradok, a ki várni fogja magát és a 
ki iránti szánalomból talán majd meg fogja 
rövidíteni ezt a rettenetes távollétet. . . 
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Mialatt Marguerite remegő alázatossággal 
beszólt, a szemei könnyekkel teltek meg. Nem 
rejtette el többé azokat, mint egykoron a 
biczikli-baleset alkalmával ontott ideges, dühös 
könnyeket. Max láthatta, mikor azok átlát¬ 
szóan, őszintén peregtek alá a mogyorószinü 
szemekből. Kimondhatatlan megzavarodást ér¬ 
zett. 

- Tud tehát sírni? — kérdezte olyan mö-
solylyal és tekintettel, mely eléggé bizonyí¬ 
totta, minő bájosnak találja e könnyeket. 

- Szeretni is tudok, bármit hisz is rólam, — 
felelte a leány. 

A kétségbeesés, a szelidség, melylyel e sza¬ 
vakat kiejtette, megfosztotta e mondatot min¬ 
den merészségétől. És ennél a tiszta lelkű fia¬ 
tal leánynál az őszinteség is egy neme volt a 
női méltóságnak. Most, mikor már tisztán lá¬ 
tott a szivében és igazságot szolgáltatott Max-
nak és főleg e kritikus pillanatban, mikor min¬ 
den félreértés helyrehozhatatlan bajt okozha¬ 
tott volna, semmi konvenczionális szemérem 
sem volt képes többé elhallgattatni vele az 
igazságot, mely megdobogtatta a szivét. 

Ez az igazság most ki volt mondva. És an¬ 
nak ténye olyan mágikus módon nyilvánult, 
hogy általa minden átváltozott, a lelkek és tár¬ 
gyak külseje is. 

- Oh, édes Marguerite, nem találta ki, hogy 
azért szököm, mert imádom ? 

— De hiszen a felesége akartam lenni. . . 
— Kötelességből. A fülemhez jutott ez a ret¬ 

tenetes szó. És maga nem adta oda nekem a 
szivét, jól éreztem azt. Nem adta a szivét, 
csak a . . . 

— Mit? 
- A vagyonát. 
- Csitt! . . . Majd maga is szerez magának 

egyet a találékony eszével. Eegináld bácsi meg¬ 
tanítja, miként. 

- Maggie, hogyan mondják angolul: Sze¬ 
retem ? 

- I lőve you. 
— J lőve you, Maggie. 
— / lőve you, Max. 

* 

Ezen az estén, ezen az őszi estén, már majd¬ 
nem teljesen besötótedett és Fanteuil Jacques 
és a felesége még mindig a legkínosabb nyug¬ 
talanságban vártak. 

Mi történt gyermekeik között? . . . Együtt 
fogják-e őket hazatérni látni, kibókülve, szere¬ 
lemtől és boldogságtól sugárzóan? . . . Vagy 
pedig a megérthetetlenség, a büszkeség, gúny, 
mindaz, a mi elválaszt és rombol, elválasztotta 
őket egymástól, a véletlen és a keservek útjára 
dobva őket, egyikét a távoli veszélyekbe, a má¬ 
sikat a titkos könnyek útjára ? . . . 

Megdöbbenve, az apa és anya nem beszéltek 
többé együtt. Féltek, hogy talán szemrehányá¬ 

sokat tehetnének egymásnak. De nem tudtak 
egy helyben maradni, nyugodtan benn ülni a 
házban. A kertbén bolyongtak. A fagyos Eithé 
világos gyapotsálba burkolta magát, mely hal¬ 
vány foltot képezett a fekete, mélabús árnyak 
között. 

Már vagy századszor mentek végig az úton, 
mely a parkot körülkerítő rács mentén vezet 
végig. A télizöld, a babérfabókrok és fűzek füg¬ 
gönyén át koronként gyorsan tovatűnő világos 
pontokat vettek észre, a vasútról jövő kis 
tramway lámpásai voltak ezek. De a kis tram-
way mindig megállás nélkül ment tovább, nem 
hozott nekik senkit sem. 

Végre, mikor egyizben épen a közeledését 
lesték, úgy tetszett a két sétáló előtt, mintha 
kerekek nyikorgását hallanák a síneken, mint 
mikor a fékező hirtelen megállítja a kerekeket. 
Aztán néhány pillanatnyi csend a kocsi meg¬ 
állását jelezte, mielőtt a kis vasút dübörgése 
ismét megkezdődött és a lámpák világa ara¬ 
nyos lepkeként ismét tova nem tűnt a sötét 
lombok között. 

Eithé közel volt az ájuláshoz, egészen meg¬ 
dermedt, görcsösen kapaszkodott a férje kar¬ 
jába, képtelen lévén egyetlen lépést is tenni. 

Most a nagy rácsos kapu melletti kis vasajtó 
nyikorgása hallatszott. 

Apa és anya egy húsz lépésnyire előttük 
levő világos helyre szegezték tekintetüket, mert 
erre kellett elhaladni annak, vagy azoknak, a 
kik az ajtón bejöttek. Ki fog végig menni e 
világos tisztáson a fák és bokrok sötét tömege 
között! Oh, bizonyára egy magányos, bánatteli 
kis árny lesz, mert a falusi est nagy csendjé¬ 
ben semmi beszéd nem hangzott fel. 

És ime, a gyors látomány feltűnik, tova sur¬ 
ran, eltűnik . . . 

Elhaladt, sietve a boldog ház felé. 
A széles ágak sötét mozdulatlansága alatt 

most két ember az örömtől zokogva öleli át 
egymást. Marié Therése és Jacques felismerték 
gyermekeiknek kettős árnyát, olyan közel egy¬ 
máshoz, hogy Marguerite válla érintette Max 
vállát. 

— Oh, — szólt Fanteuil, megcsókolva fele¬ 
ségének ősz fürtéit, — nekik megvolt min¬ 
denük az életből, a mi nekünk nem volt meg: 
fiatalság, erő, intelligenczia, és mégis, a miénk 
lett volna a jobbik rész, ha ők nem találják 
meg a szerelmet. Mert lásd, ezt nekünk köszön¬ 
hetik. Fiatal önérzetük végre meghallotta öreg 
sziveink dalát. 

A HÉTRŐL. 
Stefánia herczegasszony. A magyar társadalom 

egy gyönyörű új alkotásának, az Anyavédő Otthon¬ 
nak ünnepi megnyitóján megjelent az Országos 
Anya- és Gyermekvédő Egyesület patrónája, gróf 

A BUDAPESTI REF. FŐGIMNÁZIUM RÉGI ÉPÜLETE A KÁLV1N-TÉB ÉS LÓNYAY-UTCZA SARKÁN. 

Török Pál ref. szuperintendens, A budapesti ref. 
főgimnázium alapítója. 

Lónyay Blemérné, Stefánia királyi herczegnő és 
beszédet mondott. Beszédet, a melyben a nemes 
föladatért való lelkesség mellett szinte lánggal égett 
a honleány áradó érzése. A «nem hangzatos, de 
forró hazafiság», a melynek nevében a szivekhez 
szólt és az új humánus alkotást mindenek jóságába 
ajánlotta. Mindazoknak, a kik néztük a megjelené¬ 
sében is fejedelmi asszonyt és hallgattuk nemes 
szavát, a szivünk megtelt a sajátságos és meghatott 
érzések áradatával. Volt idő, mikor azt lehetett 
hinnünk és remélnünk, hogy alakját a magyar ki¬ 
rályné trónszékén fogjuk egykoron látni és fején a 
magyar királyné koronáját. Ez a reménység neki 
se lehetett kedvesebb, mint a milyen kedves ne¬ 
künk volt, a minthogy egyforma és közös volt a 
fájdalmunk, mikor ez a reménységünk hirtelen 
meghalt. Odáig volt egy körülrajongott, imádott ki¬ 
rálynénk és egy trónörökösnénk, a ki népszerűség¬ 
ben is leánya volt a királynénak. A kit a nemzet 
szeretett, mert ismert és a ki alkalmat, módot adott 
a magyaroknak, hogy képét szivükbe véssék. Sze¬ 
rencsének, reménységnek vége lett, de nem lett 
vége se annak a szeretetnek, a mely a magyar szi¬ 
vekből Stefánia királyi herczegnőre áradt, se an¬ 
nak, a mely az ő szivét az ország és a nemzet iránt 
eltöltötte. Boldogságának emléke és Isten jóságából 
új kivirulása egyaránt idefűzi. "Stefánia királyi her¬ 
czegnő rendeltetett sorsának bizonyult, hogy — 
magyar nő legyen. Vezetője, védője, irányítója a 
jótékonyságban alkotó magyar szívnek. Oly hálás 
és hódoló gyönyörűséggel látjuk fején, mint a mi¬ 
lyen nemes készséggel ő viseli a méltóság koronáját. 

* 
Cook szenvedései. Megint Cook doktorról irunk. 

Ennek az embernek a sorsa, a mióta hazatért a 
jéghegyek világából, termékeny és izgató téma. 
Sok mindent megmagyaráz, a mi a múlt idők nagy 
távolságából furcsának és érthetetlennek tűnik a 
ma gyermeke előtt. Csakugyan fölfedezte-e a vak¬ 
merő utazó az északi pólust, ezt nem mi vagyunk 
hivatottak eldönteni. Ott nem voltunk tanúi. De 
tanúi vagyunk sorsának, a mióta hazatért és alakja 
az egész világ figyelmének fórumára került. Még az 
első üdvözlés diadalünnepe se ért véget, már föl¬ 
hangzott a súlyos vád, hogy — hazug. Azután a 
még súlyosabb vád, hogy szédelgő. Azután még egy 
újabb hír, hogy — őrült. Azután pedig — nem 
merjük azt írni, hogy: végezetül — a legújabb érte¬ 
sítés, hogy — megszökött. De mikor hazugnak hir¬ 
dették, nem jött hír róla, hogy — leálczázták volna. 
Azt a hírt, hogy szédelgőnek bizonyult, nem kö¬ 
vette nyomon, a mit várnunk kellett, hogy — be¬ 
csukták. Sem az őrültségéről szóló hírt az, hogy 
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A budapesti ref. főgimnázium mostani épülete a 
Lónyay-utczában. 

tébolydába vagy szanatóriumba vitték. Pedig Ame¬ 
rikában is vannak birák és orvosok, börtönök és 
elmegyógyító intézetek. A bűntetteseket és a tébo-
lyodottakat ott se hagyják szabadon futkározni. 
Azok a hírek Cook doktorról tehát bizonyosan ha¬ 
zug hírek voltak, az ő megkinzására, diszkreditálá-
sára és erkölcsi agyonütésére valók, a minthogy 
ilyen hazugnak és gonosznak bizonyult az a hír is, 
a mely a szökéséről regélt. A mi mind e dolgokból 
mint egy komor, régi dal kicseng, megdöbbentő új 
bizonysága egy ősi tragikumnak. Azok tragikumá¬ 
nak, a kik az emberi haladás munkájában valami 
nagyot, nevezeteset, korszakosat, históriait produ¬ 
káltak. Meg kellett szenvednie valamennyinek. 
Meg kellett szenvednie Kolumbus Kristófnak, meg 
Galileinek és még egy seregnek. Ma már nincsenek 
kinzókamrák, nincsen inkviziczió és nem vádolják 
az ördöggel való czimborálással azt, a ki új igaz¬ 
ságot mer hirdetni vagy újat mer tanítani, bizonyí¬ 
tani, mutatni. De a szenvedés, az üldöztetés, a meg-
kinoztatás, bár modernebb eszközökkel, kijár neki 
és meghasogatja a lelkét. Ha igazán nagy ember ez 
a Cook : íme kikapta ősi jussát. Ha pedig csak hir¬ 
dette magát nagy tett elkövetőjének, olyan szeren¬ 
csés, hogy még a sorsa is megkapta a nagy embe¬ 
rek sorsának fájdalmas, vérző jegyét 

* 
Az ál-detektívek. Bizonyára nem mindennapi je¬ 

lenség, hogy a rendőrség a közönség védelmét kérje 
a maga számára, azok ellenében, a kik a becsületét 
rongálják. Már pedig az a szózat, a melyet Buda¬ 
pest főváros sokszor és mindig méltán dicsért rend¬ 
őrfőkapitánya a közönséghez intézett, ezt teszi. Ez 
a szózat, kérelem, intés vagy figyelmeztetés igazá¬ 
ban egy följelentés a rendőrség részéről a közön¬ 
séghez ismeretlen tettesek ellen, a kik zsarolást kö¬ 
vetnek el a közönségen és a rendőrségen. A közön¬ 
ségnek a pénzét dézsmálják meg, a rendőrségnek a 
reputáczióiát. Hogy a tolvaj számára a legkitűnőbb 
és legalkalmasabb álruha a pandúré, erre, sajnos, a 
zsiványok már régen rájöttek és természetesen nem 
haboztak kamatoztatni a megismert igazságot. A 
köpeniki kapitány bravúros műveletének is ez a 
megismert igazság volt a nagyszerű teherbíró ké¬ 
pességűnek bizonyult fundamentuma. Ezek az ál-
detektivek, a kik újabban oly nagy buzgalommal 
grasszálnak és oly szapora tevékenységet fejtenek 
ki a szélhámosság és a zsarolás terén Budapesten, 
hogy a rendőrség már a közönség támogatását is 
kénytelen kikérni ellenük, igazában mind a derék 
Voigt mester kisebb konczepcziójú tanítványai. 
Stílszerűen szólva csak suszterek ama nagy susz¬ 
terhez képest, de ha a kaliber más is, a metódus 
ugyanaz. És a metódus kitűnősége bőven magya¬ 

rázza, hogy valóban nem könnyű mesterség velük 
elbánni. Pláne, mikor a detektív maszkjában mű¬ 
ködnek. Mert — és a valóságnak ez a megállapí¬ 
tása bizonyára nem lehet sértés í — a detektív és 
az ál-detektiv eljárásának van egy hasonló, sőt kö¬ 
zös vonása. Mindenik titkolja az igazi mesterségét. 
A detektív azt, hogy detektív, az ál-detektiv meg 
azt, hogy — nem az. És még jó szerencse ilyen 
esetben egy külömben többet csúfolt, mint magasz¬ 
talt budapesti valóság. Azt, hogy minálunk nincs 
publikusabb hatósági közeg, mint a detektív. A de¬ 
tektívet mindenki ismeri, talán jobban, mint akár¬ 
melyik hires embert. Ebből a körülményből folyik 
azután, hogy az ál-detektivnek van egy föltétlenül 
áruló ismertető jele, a mi miatt azonnal rajta lehet 
kapni. Az, hogy nem ismerik őket. így hát legfö-
lebb idegen emberekre pályázhatnak, a mi, tekin¬ 
tettel a mi idegenforgalmunk fölötte mérsékelt vol¬ 
tára, nem valami nagy teret enged a működé¬ 
süknek. 

* 
A cziankáli. A rettenetes, méregosztó merénylet 

óta, a melynek állítólagos tettesét most faggatja a 
bécsi katonai hatóság, a cziankáli valósággal ál¬ 
landó vendég lett az újságok hír-rovatában. Tíz 
esztendő alatt nem szerepelt ez a szörnyű gyilkos 
méreg annyiszor, mint az utolsó hetekben. A bűn, 
a gonoszság, az ölő szándék valósággal «fölkaptá» 
és azt mondhatnók: divat lett cziankálival gyil¬ 
kolni. Verdun-ben egy káplár egy egész csapat ka¬ 
tonát akar vele elpusztítani. Kómában egy elvete¬ 
medett férj a feleségét eteti meg eziankálival. Frid-
richsbergben a szegény elmebajosok ételébe kever¬ 
nek mérget, de lehetetlen valamennyi esetet elő¬ 
sorolni, mert nincs nap, a melynek ne lenne lega¬ 
lább egy csúf és megdöbbentő híre a cziankáliról. 
A dolog annál érdekesebb, mert a cziankáli egy¬ 
általában nem tartozik a bűn legalkalmasabb fegy¬ 
verei közé. Kellemetlen, jellegzetes szagával, izével 
elárulja magát az élő embernek és elárulja a bűnt 
a halott emberben is. Eettenetes erejű, de — ham,' 
gos méreg, mert nem dolgozik nyomtalanul. És a 
gyilkoló gonoszság mégis fölkapta, a minthogy — 
régen tudjuk — minden óriási, szenzácziós gaztett 
kapóssá, divatossá teszi a gonoszság világában a 
maga eszközét, a melylyel dolgozott. A nagyméretű 
gazemberek példája, metódusa vonzza a kisebb mé¬ 
retű gazembereket. Ezek hozzájuk hasonlóak ki¬ 
vannak lenni, mestereiknek fogadják őket és tanít¬ 
ványaikul szegődnek. Ez egy régen megállapított és 
ismételten meghitelesedett tapasztalat. A cziankáli-
nak ez a szereplése tehát várható volt, de a rette¬ 
netes jelenség, ha nem merült is föl váratlanul, 
mindenesetre aktuálissá tett egy végtelenül nehe¬ 
zen megoldható kérdést. A méreg elszigetelésének 
kérdés^';. Bizonyos, hogy mindaz az intézkedés, a 

mely most a méreg hozzáférhetőségét, megszerez¬ 
hetőségét megnehezíti — elégtelen. A mesterségek 
egész tömege elengedhetetlen és becses munka¬ 
szernek követel és használ valamilyen mérget, a 
legtöbbet és leghasznosábban épen — a gyógyítás 
mestersége, az orvos munkája. Arról tehát, hogy a 
méreg teljesen elzárható és minden illetéktelen 
vagy gonosz törekvés számára hozzáférhetetlenné 
tehető legyen, bizonyára le kell mondanunk. A 
megoldást tehát alighanem abban az irányban kell 
keresni, a mely a veszedelem megismerésével teszi 
könnyebbé a védekezést. A mérgeket tanítani, is¬ 
mertetni, bemutatni kell az embereknek, hogy ha 
már az ellenséget nem ismerhetik, megismerjék a 
fegyverét és ebben tehessék ártalmatlanná. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Oláh Gábor könyvei. Arra a szemrehányásra, 

melylyel nemrégiben túlságosan mohó termékeny¬ 
ségeért Oláh Gábort illettük, most rádupláz — 
egyszerre három könyvvel. S hogy ez a szemrehá¬ 
nyás mennyire jogosult volt, arra teljesen meg¬ 
győző bizonyítékot szolgáltat könyveivel, melyeken 
az erős irói tehetség mellett meglátszik a mohó és 
gyors termelés minden baja és betegsége. A megje¬ 
lenés időrendjében első a könyvek között egy ver¬ 
ses regény, Korunk hőse a czime. A költő saját be¬ 
vallása szerint 1908 tavaszán készült. Egy magyar 
ember sorsát írja meg benne, a kit a békében való 
katonáskodás unalmából a benne duzzadó és jobb 
érvényesülést nem találó virtus kivetkó'ztet a kato¬ 
naruhából, hogy az élet mindenféle abnormis hely¬ 
zetein vonszolja végig: az orosz-japán háborún, az 
orosz nihilistákon, a német szoczialista-mozgalma-
kon, a párisi művészéleten, hogy végül az éjszaki 
sark örök hómezőin sodorja sírjába. Ha a munkát 
mint egészet nézzük, teljesen elhibázottnak kell 
látnunk ; a motívumok, melyek a hőst, Sebestyént 
vezetik, nem ő belőle magából vannak fejlesztve, a 
költő diktálja őket bele, a képek, melyeket az orosz 
nihilizmusról fest, nemcsak hogy kissé messze es¬ 
nek a valóságtól, hanem művészileg is hamisan, 
bengáli világításban vannak beállítva; a történet 
nincs megkomponálva, egyes részleteire hull szét. 
Lehetetlen, hogy mindenkinek,, a ki ezt a verses 
regényt olvassa, eszébe ne jusson Petőfi Apostol-a, 
nemcsak azért, mert itt-ott reminiszczencziákat ta¬ 
lálunk belőle (pl. á nihilisták és a szoczialisták 
rajza élénken emlékeztet az Aposto!-ra), hanem 
azért is, mert a két munkának ép úgy közösek a 
hibái, mint a jó tulajdonságai. Ha Oláh Gábor ver¬ 
ses regényét részleteiben nézzük, ép úgy mint az 
Apostolban, sok szépséget találunk. Első sorban a 
költői nyelv nem mindennapi szépségei feledtetik 
az egész mű hibáit; a dikczió szépsége tekintetében 
Oláh Gábor tagadhatatlanul az elsők között áll fia¬ 
tal költőink között. Romantikus, erős, tele színek¬ 
kel dolgozó nyelv ez, a mint hogy tisztára roman¬ 
tika az egész mű, még az egész kompozicziónak a 
részletek kedvéért való feláldozása is romantikus 
vonás benne. Nagyon szépek azok a képek majd 
mind, a melyekben nem zavar az, hogy a költőt 
látjuk folyton s csak rajta keresztül a művét: a mi-
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kor ő, a hőse és a mondanivalója összeolvad egy 
egészszé s a pathetikus epika lirává oldódik fel. -
A második könyv szintén verses; lírai gyűjtemény 
Istenek alkonya czimmel. Ha Oláh Gáborban csak 
egy kevéssel több higgadtság és önkritika volna, s 
ha nem imádná annyira saját magzatait: újabb 
verseiből össze tudott volna állítani egy kis füzetre 
valót, csupa erős, finom, művészi dolgot, így ad egy 
elég terjedelmes könyvet, melynek elolvasása után 
a fülünk zavarba jön : nem tudja, mire vélje, hogy 
össze-vissza cseng benne hol a Petőfi, hol Arany 
János, hol Ady Endre hangja, hogy visszás disz¬ 
harmóniák, kongó pathosz pompás, erős tüdőből 
jött, művésztorokkal énekelt hangokkal váltakozik. 
Szóval a kötetben van egy sereg elsőrendű vers, 
van középszerű és van nem egy olyan, a mely mél¬ 
tatlan a fiatal költő tehetségéhez. Ezt nem hallgat¬ 
hatjuk el, de mivel mi az irót mindig a sikerült 
műveiből Ítéljük meg, igyekszünk elfelejteni rósz 
dolgait és szivünkből örülünk azoknak a szép 
verseinek, a melyeknél különbet fiatal költőink 
között kevés tud irni. Harmadik könyve, a mely¬ 
ben legzavartalanabb örömünk telik, írói arcz-
képek czimmel egy kis essay-gyűjtemény a mai 
magyar irodalmi élet még élő vagy még mindig ak¬ 
tuális szereplőiről. Gyulai Pál, Beöthy Zsolt, Pé-
terfy Jenő, Mikszáth Kálmán, Herczeg Ferencz, 
Gárdonyi Géza, Vajda János, Kiss József, Kza-
bolcska Mihály, Ady Endre azok az irók, a kikről a 
könyvben szó esik. A kis tanulmányok értékelései¬ 
vel és megállapításaival nem mindig értünk egyet, 
a mi elvégre egyéni ízlés és hajlam dolga, de a tíz 
tanulmány fényesen bizonyítja Oláh Gábor fogé¬ 
konyságát, a melylyel egy-egy Íróba bele tudja 
magát élni (s a mely eredeti munkáiban gyakran 
veszedelme is), stíljének gazdag változatosságát, a 
mely szép kifejezést talál mindenre, a nyugodt ok¬ 
fejtéstől a viharos páthoszig. A hogy Péterfy-tanul-
mányában az irót önmagával, saját stíljének színei¬ 
vel jellemzi, az maga becsessé teszi a kis munkát, 
habár nem mond is Péterfyről semmi lényeges új 
dolgot. Oláh Gábor három könyve ismét megerősít 
abban a nézetünkben, hogy Kazinczy mintha egye¬ 
nesen az ő számára irta volna híres Himfy-epig-
rammját. Az ilyen tanácsok azonban mennél iga¬ 
zabbak, annál kevésbbé szokták őket megfogadni. 

A rejtelmes Lhassza. Tibet felkutatása ma a 
földrajzi tudomány egyik legaktuálisabb problé¬ 
mája s tekintettel arra, hogy ehhez a rejtelmes, 
zárkózott országhoz Ázsia két vezető hatalmának, 
Angolországnak és Oroszországnak lényeges érdekei 
fűződnek, fontos világpolitikai probléma. Ennek 

megoldásához járult hozzá igen nevezetes adalé¬ 
kokkal az az angol katonai expediczió, a mely az 
1903—1904. években indult Lhassza, buddhista 
szent város kikutatására. Az expediczió eredmé¬ 
nyeit Waddell L. Austiné irta meg angolul s müve 
most jelent meg dr. Schwalm Amadé átdolgozásá¬ 
ban, mint a Lóczy Lajos szerkesztése alatt megje¬ 
lenő «Földrajzi Társaság Könyvtára» legújabb kö¬ 
tete. Tibet bűbájos közepét ismerteti ez a könyv s 
már ezzel is vonz minden művelt embert. Elmondja 
egy kis háború történetét, melynek útvonala a 
Földkerekség legnehezebb területén vonu) végig. 
Még nagyobb érdekessége Lhassza és környékének, 
valamint a buddhista főpapi életnek leírása, meg¬ 
lepő ecsetelése annak a vallásbölcseleti és hierar¬ 
chiai góczpontnak, a mely a keresztény Rómával 
szemben mintegy ellenkező pólusa az emberiség 
szellemi világának s ugyanannyi, sőt több ember 
vallásos tiszteletének központja, mint a Vatikán. 
Waddell annyival is illetékesebb volt e könyv meg¬ 
írására, mert a Himalája és Tibet területén már 
többször is megfordult s természettudományi kép¬ 
zettsége és a Kelet szellemi életének alapos ismerete 
egyaránt képesíti a tájképi leírásokra és a társa¬ 
dalmi és szellemi állapotok ismertetésére. A könyv 
érdekessége annyival is nagyobb, mert Lhassza 
csak rövid ideig maradt nyitva az idegenek előtt, 
kapui azóta ép oly szigorúan elzárattak, mint az¬ 
előtt s az angol kormány sem engedi meg India 
felől Tibetbe a behatolást. Mint Lóczy Lajos a 
könyv előszavában mondja, Waddell leírásai Lhasz-
száról valószínűleg még jó sok ideig, ha nem is az 
egyedüliek. de mindenesetre a legjobbak maradnak. 
Az olvasmánynak is rendkívül érdekes könyvet 
dr. Schwalm Amadé nagy gonddal, eleven stílusban 
s a tárgyi dolgok helyes ismeretével ültette át ma¬ 
gyarra s szemléletes voltát nagy mértékben fokozza 
a 25 szép szövegkép és 48 pompás műmelléklet. 

Teozófla és teozóflai mozgalom. Az a sajátságos 
vallásbölcseleti mozgalom, a mely Amerikából és 
Angolországból kiindulva, a kontinensen is hódít a 
misztikus spekuláczióra hajló lelkek között, úgylát¬ 
szik, nálunk is hívekre talál. Erre vall legalább az, 
hogy Stojits Iván Teozófia és teozófiai irodalom 
czímű könyve, a mely e világnézet alapvető gyóná-
sait ismerteti, rövid idő alatt második kiadást ért. 
A ki a teozófia iránt érdeklődik, Stojits könyvében 
megtalálja mindazt, a mire előzetes tájékozásul 
szüksége van. 

Új könyvek: 
Korunk hőse. Verses regény, irta Oláh Gábor. 

Budapest, Franklin-Társulat; ára három korona. 

Istenek alkonya. Új versek. Irta Oláh Gábor. 
Budapest, Singer és Wolfner bizománya; ára 3 kor. 

írói arczképek. Irta Oláh Gábor. Budapest, Sin¬ 
ger és Wolfner kiadása; ára három korona. 

A rejtelmes Lhatsza. Az 1903—1904. évi angol 
katonai expediczió története. Irta Waddell L. Aus¬ 
tiné. Átdolgozta dr. Schwalm Amadé. (A Magyar 
Földrajzi Társaság Könyvtára). Budapest, Lampel-
Wodianer részvénytársaság; ára 9 korona. 

Teozófia és teozófiai mozgalom. Dr. Hartman F. 
és mások nyomán írta Stojits Iván. Második kiadás 
Budapest, Athenaeum ; ára l korona. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: ROBY ANTAL 

nyűg. kúriai tanácselnök, a második osztályú vas¬ 
koronarend és Lipót-rend lovagja, életének 82-dik 
évében Budapesten. — Bitai és dombói DOMBOBA 
ANDRÁS, nyűg törvényszéki irodaigazgató, Dés város 
képviselőtestületének és Szolnok-Doboka vármegye 
törvényhatósági bizottságának tagja, a dési év. ref. 

• egyház tanácsosa életének 56-dik évében Désen. — 
NÉMETHY JÁNOS földmivelésügyi minisztériumi osz¬ 
tálytanácsos Budapesten. — FEKETE TIVADAB ANTAL, 
a pannonhalmi Szent Benedek-rend bakonybéli 
apátságának perjele életének 78-dik évében Bakony-
bél községben. — MIKLEB SÁMUEL beszterczebányai 
evangélikus lelkész 75 éves korában Beszterczebá-
nyán. — GÓZSY MÁTYÁS tb. kanonok, temesgyarmatai 
plébános 71 éves korában Temesgyarmatán. — Bu-
LICS FEBENCZ budakeszi plébános, abudai alsó kerület 
esperese és egyházmegyei tanfelügyelő 65 éves korá¬ 
ban Budakeszen. — MÁCBAI ANTAL, a siklósi polgári 
iskola rajztanára életének 53-dik évében Siklóson. — 
TANOB IMBE, a VH. kér., Damjanics-utczai községi 
elemi leányiskola igazgatója életének 66-dik évében 
Budapesten. — IVÁNFI BÉLA, nyűg. polgári iskolai 
igazgató, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, 
64 éves korában Somorján. — TIUCZKA ANTAL, nyűg. 
főreáliskolai tanár 72 esztendős korában Márama-
rosszigeten. — MAYB KÁBOLY tanár 54 éves korában 
Segesváron. — PSZOTKA FEBBNCZ, középiskolai igaz¬ 
gató, nyűg. áll. főreáliskolai rendes tanár, 64 éves 
korában Körmöczbányán. — Köss JÁNOS kántorta¬ 
nító 68 éves korában Gádoros községben. — Felső-
eőri PAÁL GEBOELY butorgyáros életének 67-dik évé¬ 
ben Budapesten. - - MELKDHN ISTVÁN mérnök 47 
éves korában Nagyváradon. — PODRACZKY BBLA m. 
kir. erdész életének 30-dik évében Nagybocskón. — 
Dr. KEK LAJOS ügyvéd, volt országgyűlési képviselő 

Báli 
Musseline -
Voile 
Marquisette-

an Seidenfabrikt. Henoeberg ín Zuricl). Selyem 
és íHenneberg»-selyem 1 K 
35 r.-től félj. bérmentve 
és vámmentesen. Minta 
postafordultával. Megren¬ 
delések bármily nyelven 
o <> intézendök: «• «» 

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vastnentes gyógyforrás 

Salvator 
kitűnő sikerrel használtatik 

vesebajoknál, a húgyhólyag bán¬ 
talmainál és köszvénynél, aczukor-
betegségnél,az emésztési és léleg¬ 

zés! szervek hurutjainál. 
Hügyhajtő hatásul 

Vaimtntei! Itujra emésithetí! 
TsljMtn tiszta! 

Kapható átrányvizkereskedésekben rogy a 
Síinoc-Lipócá Salratortorrát- Vállalatnál 

Budatat, V. Kudolf-rakpart S. 

KÍNA BORA VASSAL 
•yg-lenlku kiállítás 19O6 termatfasabb kltft 
Erő.itőszer gyengélkedők, vérssegónjrek e 
lábbadoiók szamára. Etvágygerjesat*. ideg-
12606 erő.itő és verjavitó sser. 
K iinnő íz. ÖUOO-nél löbb orvosi velemenv. 
l. SerravalU, «. h Mr. dnri nüiiió Trieste-Barcola. 

Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres ütegekben 
K 2.60, literes Ingekben K 4.80. 

LEGJOBB 

FOG-CRÉME 

Veritas teával a pokol is menyország! 
-»•-••-. A m/Étrntl r, 1-11 (Tar l őri uOnfT i 1*1*1 I 

Dring 
Veritas 
Tea 

A müveit nyugat kedvencz italai 
Zamatos, Ízletes! — Most, hogy 
Magyarországon is kapható, rendeljen 
próbaküldeményt s meg fog győiődni, 
hogy a Veritas tea a világ leg¬ 
jobb teája és mert fele annyi kell 
heló'le, mint mis fafaj Imi, teliáta leg-
olesóbb i s ! F*l ti ló 10 K, de megér 
száiat! Bérmentve küldünk birhovi a 
píni előzetes megküldésénél: 50 gr. 
K HÓ, Vs kgr. 2'50, V* kgr. K 5 — 

(l tariv. portó külön.) 
VERITAS Angol Terménytelep 
Bndapesc, Arpád-ntoia 4. sí. 
Telefon 178-78. — Kapható 

minden jobb üzletben l 
(Központ: 

24., New Brldg-e St. 
LONDON *• C 

Steckenpferd-
Liliomtejszappan 

= legenyhébb szappan -
:: a bőr részére. :: 

vámmentesen 
a házhoz! 

i 

SVAIGZI SELYEM 
Kérjen mintáknl újdonságainkról, feketében, fehérben és 
színesben E H ;uue, Cachemlre, Shautuiag, Duchesse, 
Crépe de Chine, Cötelé, Messallne, Mousseline 
120 cm. szeles, méterenként K 1.2U és feljebb. Bársony 
és plüs ruh:ikii:<k és blúzoknak stb. úgyszintén hímzett 
blnzok és ruhák batbztban, szövetben, vászonban és se¬ 
lyemben. Oiiikis szuvaloltan szolid selyemszöveteket áru¬ 
sítunk, kö/.vellen a niagánvevöknek bérmentve és el-

vámolva. 

SCHWEIZER & Co., LUZERN U 24 (Svájci.) 
Selyemszövet kivitel. — Királyi üdv. szállító. 

ROZSATEJ 
kitűnő teint-ápolóHzer ~í K 
fiatalos üde&égel kölcsönöz a bőrnek. 
halzsamszappan hozzá _ 60 t. 

*itönő ÍOBápoW száj-vizKl.Tti.logporSSf. 

TANNINGENE legjobb 
hnffesto szer 5 K 

Hetekig megmarad és nem engedi festékét. 
Sotéts/.őkt're, bnrnára és feketére 

ANTON J. CERNY, Wien, levélcím 
JLV1U. Cár l Lúd wi jrstr. 6. Lerakat I. Maxmillanstr. 9, 

Raktár : gyógyszertárakban, parfümériákban stb. 

MSoha többé az életben!! 
Női vászoning! 
Csak 1.95 korona. ~9t 
Igen gaz'lag hímzéssel gyönyörű 
facon, villongomboló, különféle 
kerek, rézsűi, vagy négyszögü 
kivágásokkal. Garantált vá¬ 
szon! Egy nagy gyári raktár 
feloszlása miatt potom áron el¬ 
adók. Legalább 3 db vett-
lénél darabja csak l .!)."> K 
Egyedárusitás posuulánvéllel: 
H E I N R I C H K E R T É S Z 
Wien, I., Wollzeile 34-49. 

CLASSICA-PHILOLOGIAI GYŰJTEMÉNY A BUDAPESTI. REF. FŐGIMNÁZIUMBAN. Ha fáj a feje 
mely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és fejfájást elmulasztja 
Készíti BeretvAs Tam&» gyógyszerész Kispestem. * 

ne tétovázzék, hanem 
i. használjon azonnal 

Ara 
* * * 

Bcrctvás pastillátT] 
l kWOna 20 fillér. — Kapható minden gyógyszertárban. 

Orvosok által ajánlva. — Három doboznál ingyen postai n»al] ^_j^fJ 
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58 éves korában Apatinban. — Beniczei és micsinei 
BENICZKY ATTILA életének 71-dik évében Tiszafü¬ 
reden. — Bocsári SVASTICS ALADÁR földbirtokos, So¬ 
mogy vármegye törvényhatósági bizottsági tagja 
41 éves korában Budapesten. — Iá. STOKOVSZKY AN¬ 
TAL életének 58-dik esztendejében. Öcsöd község¬ 
ben. — HOBVÁTH FBBENCZ okleveles gazdász életének 
28-dik évében Újvidéken. — KMKAVA JÓZSEF 48 éves 
korában Egerben. 

.' Özv. alsóbüki dr. HORVÁTH JÁNOSNÉ életének 75-dik 
évében Budapesten. — Özv. dr. Kiss MIKSÁMÉ, szül 
Asbóth Ilona, Asbóth 48 ás honvédtábornok leánya 
Budapesten. — Özv. ADLEB ANTALNB, szül. Banca-
lari Hedvig, a Budapesti Első Gyermekmenedék¬ 
hely Egyesület alelnöke, a Bölcsőde-Egyesület pénz¬ 
tárosa, Saalfelden (Felső-Ausztria). Karancsberényi 
BERÉNYI FERENCZNÉ grófné Szombathelyen. — Thar-
nói KOSTYÁL SÁNDOBNÉ, szül. szentmiklósi és óvári 
Pongrácz Kamilla, néhai Kostyál Sándor 48-as 
honvédkapitány özvegye, életének 71 dik* évében 
Budapesten. — TÓTH LAJOSNÉ, sz. Ratkovézky Erzsé¬ 
bet, Tóth Lajos vihnyei iskolaigazgató felesége, 53 
éves korában Vihnyén. — BABNBTH B. PERCZYNÉ, 
szül. Mildt Gizella 34 éves korában Budapesten. 

EGYVELEG. 
* A (Vasárnapi Ujság» 48-ik számában a Kép¬ 

zőművészeti Társulat kiállításáról közölt képeink 
között Kacziány Ödön és Bóna József műveinek 
másolatát a Könyves Kálmán jogosításával közöl¬ 
tük, a Eákóczi-sireialék pályatervei között pedig a 
Tóth István IIL díjat nyert pályatervének aláírásá¬ 
ból kimaradt Kotál Henrik műépítész és Bevesz 
Imre festőművész neve, kik segítőtársai voltak a 
művésznek. 

*Marconi távolba író gépe. Mint Londonból 
jelentik, Marconi új távolba iró gépezetet szerkesz¬ 
tett össze, melylyel a kimondott szavakat azonnal 
Írásban lehet továbbítani. (G. L.) 

Szavakka l nehéz kifejezni, de figyelje meg élvező 
arczát annak, a ki Veritas teát iszik és bizton buzdí¬ 
tani fogja a Veritas tea megízlelésére. Kérjük min¬ 
denütt és közvetlen a Veritas Angol Termény Telep-
tői V, Árpád utcza 4. Központ Londonban. 

. Keicli H e n r i k níi divatáruház (IV., Egyetem 
utcza 9. )nagy blúz occasiójára felhívjuk szíves olvasó¬ 
nőink, figyelmét. 
i Á r g c n t o r m ü v e k , Kust és Hetzel császári és 

királyi udvari szállitó czég (Budapest IV., Váczi-utcza 
5; sz.) mai számunkban megjelent hirdetésére felhív¬ 
juk az olvasóközönség szives figyelmét. A czég képes 
árjegyzéket ingyen és bérmentve küld. 

B . k ü l d e m é n y é t megkaptam. Fogadják érte 
hálás köszönetemet. Meglátszik, hogy magyar ember¬ 
rel van dolga a vevő közönnégnek és nem szájhős 
reklám kereskedível. A magyarok Istene tartsa meg 
soká stb. Ilyen és ehhez hasonló leveleket kap Tóth 
József gramofon nagykereskedő Szegeden, kinek hir¬ 
detésére felhivjnk b. olvasóink figyelmét. 

Csánjró bőröndösnek a finom bőráru készítményei 
általánosan ismertekéskedveltek, különösen figyelemre 
méltók az általa most forgalomba hozott «Bekord» 
kézitáskák, a melynek megtekintésére a t. közönség 
b. figyelmét felhívjuk. Üzlete Muzeum-körut 3. szám 
alatt van. Lásd a czég hirdetését a jelen számunkban. 

H a l ú d t a l p a van, ha fáj a lába, kérjen prospek¬ 
tust a Laufer-féle ludtalpfüzőkről. - - Ingyen küldi 
Székely és Társa, Budapest, Muzeum-körut 9. 

Dia i ia sósborszesz mint háziszer kapható az 
egész országban. Köztudomású, hogy bedörzsölésekre 
a legalkalmasabb. Nagyon kellemes hűsítő. Az összes 
fodrászüzletekben fejdörzsölésre és borotválkozás után 
arczfecskendezésre az urak használják. A fájdalmakat 
azonnal csillapítja. Masszírozásra általánosan minden 
házban csakis Diana sósborszeszt használnak. Egy 
üveg 44 fillér. 

P é n z t á r c z á k b a n , öv- és kézitáskákban, bőrön¬ 
dökben és minden egyéb bőrdiszmüáruczikkekben ál¬ 
landóan nagy raktár található Papek József bőröndös-
és finom-börárukészitőnél, Budapest, VII., Eákóczi-
ut 15/B. A czégnek saját találmányu törv. védett 
pénztárczái rövid idő alatt nagy népszerűségre tet¬ 
tek szert. 

SAKKJÁTÉK. 
A 2671. számú feladvány Húsé M. H.-tól. 
(A «Stratégiai versenyén a II. díjat nyerte.) 

SÖTÉT. 

A 2653. sz. feladvány megfejtése Sohuster Zsigmondtól 
Világni, Sötét. Világot. a Söttt. 

1. Vfl-f4 . . . e5xf4(b,c,d) 2. _.. _„ .._ b6xa5 
2- Bei—el b6*e5 (a) 3. Be6-d6 t Be7xe6 
3. Be6-e5 f Kd5—c6 4. Hf5-e7 f matt. 
4. Be5xc5 t matt. 

1 Kd5-c6 
2 Vf*-h6 f Bd7—d6 
3. Vh6xd6 Kc6-b5 
4. Vd6xb6 f matt. 

a. 
1. e5xd4 
2. Vf4—h6 Kd5xc5 
3. Be4—e5 t Bd7—d5 
4. Vh6xb6 f matt. 

1. . . . — ... Bd"-h7 
2. Ví4xe5 f Kd5-c6 
3. Ve5-d6 t stb. 

Szerkesztői üzenetek. 
Vallomás. Boldogság. Lapos, prózai, semmitmondó 

elmélkedés, egy kis érzelgősséggel felhígítva. 
Magyar sors. Nagyon jó, keséimen igaz téma, de 

nincs írói kézzel megfogva. A külsőségekre vonat¬ 
kozó sok apró vonás közt elvész a lényeg, maga a 
téma. 

Másik. Gratuláczió. Nem közölhetjük, mert fáradt, 
szürke az előadásuk s tartalmuk sem valami meg¬ 
lepő és érdekes. 

Levél. Missilis levélnek kedves, de költői műnek 
nagyon kevés. Magánkörben egy semmitmondó ap¬ 
róságnak is lehet hatása, a nagy nyilvánosság azon¬ 
ban többet követel. 

KÉPTALÁNY. 

b e d o f g h 
vn.ioo8. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

A 46-ik számban megjelent kép talány megfej¬ 
tése : Csupán a gyávaság fogadja el harcz nélkül 
a csapást. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Reáltanoda-n 5. 

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

hozasson tőlem azonnal 

8 napi próbára 
aki CSÚI, kÖSIVény, ischias'l'ántalinai ellen már 
mindent próbált eredménytelenül. Kapható havi 
részlettörlesztésre. Ismertető kövyv ingyen és 
bérmentve. - FÖRSTNER ALADÁB, Budapest, 
* " VII17. Alsóerdosor 30. szám. xxx 

Elsőrendű 

magyar borokat 
ajánl JÁLICS P INCZE, Budapest. 

=. Tulajdonos: Kertay György. — 
V., Nádor-utcza 1. Telefon 45-54, 
VI., Andrássy-út 14. Telefon 46—13. 

Minden előkelő fűszer- és csemegekeres-
•» kedésben is kapható. ti 

Telt kebel elérésére, 
Szép keblet szerez¬ 
ni, ma már nem ké¬ 
pez titkot a hölgy¬ 
világ elölt, a mióta 
a i P l l u l e s ű r i¬ 

e n t a l e s i (ke¬ 
leti labdacsok) 
csodálatos ha¬ 
tása ismeretes. 
Ezek a pilulák 

valóban 
azon tulaj-

, donsággal 
ki bírnak, 

. _ hogy a 
keblet kifejlesztik, megszilárdítják 
és ujjáalakiiják, ép agy a nyak és 
vilicsontok öregeit megszüntetik 
az által, hogy a kebelnek kecses 
teliséget kölcsönöznek a nélkül, 
hogy a derekat kibővítenék. A 
k e l e t i p i l u l á k főleg keleti nö¬ 
vénykivonatokból készülnek i az 
ártalmas arzéntől teljesen mente¬ 
sek. Hatását nem szabad hasonló 
czéln más külső vagy belső hasz¬ 
nálatra szolgáló szerrel összeté¬ 
veszteni. Egy több mint 2U évi 
eredmény a P i l u l e s Or i e i i l a -
l e s hírnevét megerősítette annyi¬ 
ra, hogy Agy a fiatal leánynak, 
mint az asszonynak az egyediili 
eszköze arra, hogy telt s szilára 
kebelre tegyen szert Könnyű és 
diskrét kezelés, tarlós eredmény 
már % havi használat után. Egy 
nvegerske használati utasítással 
tUikor., utánvéttel 6.75 kor. Fő¬ 
raktár Budapesten Török József 
VL, Király-ulcza 12. Prágában 
Fr. \\ittek & Co.Wasaergasse 19. 

BÚTOR 
ízléses és szolid kivitelben, 
teljes lakberendezések kész¬ 
pénz T agy részletre kapható 

SÁRKÁNY I. 
bntoriparoBnál, Budapest, 
VII., Erjsébet-körnt 26.». 

műhely és raktár. 

Lesnlkdlitiűjnbö 
Djúníéhtörgyük! 

:: Erősen ezüstözött:: 

chinoeziisl-druk 
Evőkészletek, 
kávé-, tea- és mokka-, továbbá 
likőr-, sör- és borkészletek, 
szivar-garnitúrák stb. nagy 
választékban megrendelhe¬ 
tők legolcsóbban úgy kész-
:: :: pénz, mint 20 havi :: :: 

részletfizetésre 
! ELEK ÉS TÁRSÁNÁL! 
Budapest, IV, Károly-körútlO. 

Kívánatra a portóköltség 
viselése ellenében meg¬ 
tekintésre is szállítunk. 

Teljes áttekintést nyújtó 
china-ezüst árjegyzék kí¬ 
vánatra ingyen és bér-
tnentve küldetik meg. :: 
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MARGIT 
Beregrnegye. 

gyomor, belek, húgyhólyag s különösen a legiő-
§ iervek hurut ős bem t almainál igen jó hatású még 
/ . /. akkor is, ha verselek esete forog lenn. .•. .•. 
Megrendelhető: É D E S K U T Y L.-nél Budapesten és 

a forrás kezelőségénél Munkácson. 

KARACSONYItsUJEVI AJÁNDÉKOK 
LÖW SÁNDOR 

ÉKSZERÉSZ is ÓRÁSNÁL 
BUDAPEST. • JÓZSEFKÖRUT81. 

ÁRJEGYZÉK, INGYEN, 

BobotOndér. 
Fél méternél magasabb, 
járó és éneklő óriás baba; 
mozgatja fejét, jár, csókot 
dob és két víg dalt énekel. 
»(Gvönyörü csipke-
rahában csak 15 kor. 
Igen finom batiszt ru¬ 
hában, csipke kalap¬ 
pal csak 20 kor. Vidékre 
utánvéttel. Baba-központi 

szétküldés! ház 
Fekete V. Gyula 
Bécs 5. Schönbrunner-

strasse 32/B. 

ÚJDONSÁG !! 
P A P É K-féle 

törv. védett 

pénztárcza 
erős zergebőrböl. Előnyei: egy drb bőrből készítve, minden pénz¬ 
nem kólón van. lapos és nem merev. — Urak részére 11 cm. hosz-
szú, ~V» cm. széles 3 korona, hölgyek részére 11 cm. hosszn, GVicm. 
széles 3 K. Vidékre 2 darab megrendelésnél porlómentes küldés. 
PAPEK JÓZSEF böröndös és finom bőráru készítő 
Budapest, VIII., Rákóczi-útl5 B. — Árjegyzék bérm. 

Valódi nemes harczi kanári madarak. 
> Kitűnő és szorgalmasan éneklő hímek darabja 8, 
r!0, 12, 15, 18, 20 és 25 korona, tenyésznőstények 
darabja 3 és 4 korona. Elő megérkezésért szava-
ólok J A legmesszebbmenő garancziák. A szállítás, 

mintán a csomagolás a legczélszerübben eszközöl¬ 
tetik, a legnagyobb hidegben is .történhetik. Ár¬ 

jegyzék kanárikról, papagályokról, tengerentúli madarakról 
ea kezelési, valamint.tenyésztési utasítás 20 fillér bélyeg el¬ 

lenében küldetik. 
NETJMA.YJR PAjú Zalaegerszegem. 

l ftvttf ám l koron* 60 flllér 

MI AZ, A MI A LEGKELLEMETLENEBB A VASALÁSNÁL? 
Hogy épen akkor kell kimenni a folyosóra azt kitisztítani, mikor a 
legjobban van kimelegedve! Hogyha belefuj va^y fojtatót használ, 

arcza s haja tele lesz hamuval. Hogy ezen¬ 
kívül még a ruháját is könnyen kiégeti, hogyha 
kályhacsövet használ, azt a szél vagy az arra 
haladók fcldöntik B ha már arra kerülne a sor, 
hogy használatba vegye, újból hozzáláthat an¬ 
nak élesztőséhez. Szóval több időt tölt el a 
tisztitással. mint magával a vasalással. Tegsék 
meggyőződve lenni, mindez megszűnik, ha 
hamurostát használ. Ha ön eddig t napig 
vasalt, ezentúl egy nap alatt kész lesz. Kapható 
minden háztartási üzletben, ára 2'8O K Jii's/.le-
tesismertetőt lev. megkeresésreki's/KÓggcl küld 
HŰLLEK HANS Budapest, Aranykéz-utc a 8. sz. 

Medve vagy majom ! A legeredetibb 
új játékszer! 
Fejtetőre 

Iicujibb játéksze¬ 
rünk, majom vagy 
medre (ifi cm. nagy) 
i legszebb szórmé-
1)61, a leggyönyörűbb 
iátéksrer, melyet el 
lehet képzelni. A kar 
balra való tolása által 
egy az állata belse¬ 
jeben levő óramű Ini-
zatik fel, amely, az 
állatkát Tőidre ültetve 
t i a legkomikusabb 
mozdulatokat teszi, 
olyannyira, hogy a 
gyermekek hangos 

kaczagásban tőrnek ki és a felnőtteket is nagyon mulatlaija. Majom vagy medre tetsiés szerint csak K 3.5O. 2 darab csak K 6 . 5 0 . 
Eladás utánvéttel az njdonsági áruházból 

HEINRICH KERTÉSZ, Wien, l., Woilzeile 34-U. 

Bukfenczet hány ! 
Rendkívül tréfás ! 

\ Ifi-OS se ré tes a u t o m a t a ismétlő fegyver megjelent és belőtt példányok gyári áron 
legjobban nálam szerezhetők be. —.—— — 

Vadászfegyverek 
legjobb gyártmányok u. m.: 
Nowotny C. Prága, Holland 
& Holland, Purdey Scot stb. 

Sport ós utazási cikkek 
rendkívül nagy választékban, 
a megszokott szolid árak mellett, 
:: legjobban beszsrezhetők :: 

HUZELLA M.ezépél Budapest,IV., Yáczi-ülcza 28. Legújabb árjegyzék 
ingyen és bérmentve. 

A „Titán iá" 
gyorsgó'zmosógép 

« i - i l minden moségé-
l e lUimai pet,bárm«lykon-
knrrencziához tartozzék (olya¬ 
nokat is, melyek nagy lármára! 
és piarzi reklámmal hirdet-
tetnek); 

hófehérre harmad annyi 
időben, mint azelőtt; 

a fehérneműt eddig 
el nem irt midőn; 

megtakarít J? V * £ 
OLCSÓ de jó. 
Sok ezer áll üzemben és upyan-
:: ennnyi az el ismerőiéi el. :: 
tf~ Próbára is. ~*B 
T i t a n i a - m á n g o r l ó . 

17-féle 
nagyság¬ 

ban 2—8 
keményfa-
hengerrcl, 
minden ár-
fokozatban 
SSK-tól 

feljebb, öt 
_ éri jótállás 

Ti t «.nim-f orrófac s»ró. 
elsőrendű paragammi henger¬ 
rel. Prospektusok, plakátok és 
referencziák ingyen. Magyar¬ 
országi Tezériigi. nők: Takát'S 
Oszkár Budapest, VL kér., 

Jiagymezö-utcza 49. sz-
TITAKIA- MÜVEK 
W e l s , Felső-Ausztria 20. sí. 
Gyártanak különlegességek 
gyanánt: mosógépeket, Ukar-
mány-füllesztőket, Tetögépe-
kel.srinagereblyéket, szegecs- , 
fecskendőiét, kűiöniőket, stb. 

sínesen én-

DÁVID KAROLY LS FIA 
doboz-, papíráru- és szab. fémkapocs-gyára 

Budapesten, L.Mészáros-utcza 58, sz, 
Telefonszám 41— 48. SiirgSnyezim: Cartonage. 
— — — Gőierére berendezve. ——— 

A magyar kir. dohányjövedók szállítója. 
:: :: Napi gyártás 150,000 doboz :::: 

SÁRKÁNY J. 
asztalos és kárpitos butoriparos 

Budapest, VII., Erzsébet-körűt 26. sz. a. 

helyiségeinek átalakítása 
következtében a raktiron levő ögszes asztalos- és kár¬ 
pitos bátorok a míg a készlef tart, ügy készpénz, mint 
részlet6zetés mellett, minden el/ogadhato úron kiárusit-
tatnak. Készpénzfizetőknek további 10" o kedvez¬ 
mény. Fixre vásárolt árnk kívánatra 191O feb 
ruá r 15-ig rezerváltatnak. Bú tervevüknek ezen ked¬ 
vező vátárlási alkalom legjobban ajánlható, xxxxxxxxxx 
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P HÜTTL TIVADAR Cs. és kir, üdv. szállító 

Alapit atott 1854. évben. 

Bel- és külföldi porczellán, 
angol fayance és üvegáruk. 
Legnagyobb választék ét¬ 
kező-, kávés-, teás-, jour-
(sandwich) és mosdó kész¬ 
letekben. :: Monocjram-
nios és czimeres kész¬ 
letek. Használati és dísz¬ 
tárgyak. :: :: :: :: :: 

BUDAPEST 
V., DOROTTYA-UTCZA 14. SZ. 

Most megjelent képes árjegyzék 
kívánatra ingyen és bérmentvo 

D 

Dús raktár a meisseni 
szász királyi, franczia li-
mogesi és a koppen¬ 
hágai dán kir. porczellán-
gyárak készítményeiből. :: 

Almninite franczia tűz¬ 
álló porczellán főzőedé¬ 
nyek. Teljes kelengyék. 
Saját porc/.ellángyár 
Budapesten. :: :: :: 

Kiakarjólmulatni?k 

Újdonság! 2827. szám. Ú j d o n s á g ! 
H Ó ITT POTTT r ( 'ndk lTÍ i l bo1"'. »°k tréfát és. 
•***'*»-*• ••• V/1Í.J. humort tartalma?, ügy. hogy 
mindenki mulat rajta. Nagyon sokat kel l ne¬ 
vetni . Tartalmaz : l eledelkamra, á léprsn. t disz-
nófska. fából faragva. Komplett 2 személy számára 
magyarázattal együtt kor. 3 .50. l szemelj re 4 lép-
rsövel éj 4 disznóval és nagyobb csak kor. 5.5O. 

3826. siám. Lövölde tréfás alakokkal. Na 
gyön mulatságos! Nagysága 3!) :3'J cm. Tartalmaz : 
K mozgatható czéltáhlát, melyek ha találva lettek, el-
dülnek és nagyon tréfás karrikaturákot mutatnak. Egy 
pisztoly gnmmilölléswl, tenát teljesen veszélytelen. 

srobb ssórakoz&s! Teljéin komplett, 
egy játszma csak korona 3 .80 . 

28í.'i. sz. . M i k s a és Mori tz i . Humoros 
lóvójáték. Nagysága 4á : 33 cm. felállitható 
fa-czéltáblával és egy teljesen veszélytelen 
gummilöltéses piszlolylyal. A két bábu a fa-
ciéltálila hátsó oldalán elhelyezett készülékeié 
oddállittatik. Ha aztán a czél találtatott, ugy a 
megfelelő hálni feliigrik s minden lövésznek, 
akár öreg, akár liatal, n<gy örömet fog sze¬ 
rezni, ha egy jól czélzott lövése által hol Mis¬ 
kát, hol Móriczol rejtekhelyéből elősietteti. 

Komplett játék csak k o r . 3-80. 

2877. sz. Lóverseny. Nagyon kedvelt társas¬ 
já ték , melyben tetszés szerint többen vehetnek részt. 
Nagy, remekül szinezett játéktervvel, valamint (i zsokéval, 
totzkávsl, stb. Cssk kor. 1.9O. Nagyobb és finomabb 
átéklfrvvel, 6, ragéval bíró zfokéva] csak kor. 3.80. 

ÍH47. sz. Sakk fából, Hnnman fényezve, ösz-
sicliajihstiS. franczia ligurákkal. I. nngvs. csak 
kor. 1.9O, H. nagyság kor. 3.4O. 2H48. 
.-z. sakk, mint sakk-, iláma- és malomjáték 
használható. Teljéi cs%k kor. 3.6O. á850. sz. 
Harang és Kalapács, nagvon ismert és ked-
vclt társasjáték csak 9Ofill.. finomabb kivitel¬ 

ben csak kor. 1.7O. 

1010. sz. Posta és ntazásl játék, amelyben 
fi siemély is reszt vehet. Tartalmaz : remekszép szin-
ilús játéktervet, ti óntárgyal, és pedig 2 gőzhujót. 2 
mozdonyt. 2 postakocs.it és koozkáka.. Teljes játsjma 

utasitá-sal kor. 1.9O. 

2842. sz. Játékgyttjtemény, a következő játsz-
máktiol áll: Lóverseny, dáma. malom, halina, domine 
játék, koozkaserleg. koczka. Minden játszmához ms-
giarázat mellékelve. Minden teljes csak kor . 1.5O 

nasryobb kor. 2.50. 

szám. Dominó fából vagy csontból ára 
l 70 K, vagy 2.80 h. 

2849. s/. Tivol i já ték tetszés szerint több személy 
résit vehet, nagyon érdekes és mulattató, teljes hsst-

nálati utasítással csak kor. 1.9O. 

2862. sz. Bűvész-késinlék doboz 
"í- T « t e P 1 f : l y » összehajtható, SÓ cm. hosfzn rugóval és meglepő és vidám baveszmuiái7án~v7,k 

ellenőrző órával ellátva, nagyon . .b t t i tó játék, hiMtlu, nfsi- T.ló anyaggal, könyv- és hasznáía.i ula-
tással csak kor . 3 . 

Egyedül kapható 
sítássai c.-ak kor. 1.90. 

1047. sz. U t a z á s a léghajón. Új. modern 
társasjáték, melyben 6 személy is vehet részi. Tar¬ 
talmaz linóm kivitelű szindús nagy játéktervet, 6 
léghajót ónból, különböző színekben és korzkát. 
Komplett, használati utasítással csak kor. 2.5O. 

2861. sz. Ú J D O N S Á G ! Játékok kisebb kivi-
telhen, de ép ágy játszhatók, mint a nsgyobbakkal. 
Minden játszmához magyarázat mellékébe. Mosta¬ 
ni? a következő játszmák jelentek meg ebben az "J 
kivite ben. a) Karrikalura-dominó. b) Lóverseny. 
c) Fekete Péter, d) Harang és kalapács, e) Roulette 
játék, í) Repülő kalapok, g) Horogjáték, h) M«-
lomjáték. i)Nyilvetés. k>Pi(f-pair-pofr. IJIieliijáték. 
m) liiiritás. n) Lileajáték. o) Az ntazás. pl Autom»-
bilozis. Tetszés szerint választható játék, magya¬ 

rázatokkal csak 1.6O koronába kerül. 

H e n r i k ajdonságok áruházában B é c s , L, W o l l z e i l e 3 4 . U . 
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ARGENTOR-MUVEK 
Csesz, és kir. p l l Q"T~ O LJ CT " T V C" l C s á s z é s k i r 

üdv. szállítók l \ LJ O l OG I I CL l Z_ L . l üdv. szállítók 

Gyári raktár: IV. kér., Váczi-utcza 5. szám. 

Képes árjegyzék ingyen 
:: és l lementve. :: 

Mindenféle disz- és liaszniVIutí tárgyak a leg¬ 
jobb minőaégü chiuaezllstli«U ős a U'giuoilor-
nebb kivitelben. Naponként njdoniiágok jelpnnek 
meg. Sétabotok CH czigarettatarczak valódi 

l dús választókban. •» 

7544. Gyümölcstartó. K 64.— 

liiilO. Licjuctirservice. K 41. 

:: :: Használt tárgyak a Iciijutányosabh ár mellett ujja alakittatnak. :: :: 

A Ie*jobb tiszlitószer az „ARGENTOL" valódi- és chinaezíizi részére. :: Darabja 30 fillér. 

Nincs szebb, olcsóbb, kedve¬ 
sebb karácsonyi és újévi ajáii-
dék.mintegy beszé lőgép! 
Tfinélküli fonográf l henger¬ 
rel 4 frt. Gramofon 2 míida-
rabbal 9 íntól. 10 évi jótállás! 
Nagy kétoldalú lemezek l 
frt 23 kr.-tól feljebb. Szállítok 
minden gyártmányú lemezt és 
:: gramofont. :: 

Előnyös lemezcsere! — 10.000 újdonság ! 
Magyarország legolcsóbb beszerzési forrása 

TÓTH J Ó Z S E F gramofon nagykereskedő, 
Szeged, kftnyök-utcza 33. Új képes gramofon 
és lemezárjegyzék ingyen és liérmentre. 

ABCZ-WASSAGE FÖLÖSLEGES! 

ORIZOL .j 
o 
N 

:: vagy Bizsvaj lörv, védve. :: 
Az éretlen rizs TEJNEMÜ 
nedvéből kí-s/.itrtt csodás és 
:: gyorshatásu arcz-sx.épitő. :: 
Teljesen kisimítja a ránczo-
kat ! Egy adag ára » K 5O í. 
l try drb szappan ára,l K öO f. 

O 
30 

N 
O 

r 

Főraktár Magyarország részére: 
Bpest: Török gyógytár Király-u. 
Kolozsvárt: Dr. Biró gyógy tára. 

valamint Hnmar, 
Langnszta, 

Scampi stb. szállít 

Weioberger 
Budapest , V., D e á k Ferencz-tér, Ilalcsarnok. 
Telefon 91 -85 . Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek. 

Nagy B L Ú Z occasió Feketére fest * Hófehérre tisztit 
hetenként sok 100 ruliat. naponta átlag 30.000 eallérl.kéz«16t. 

lliiliAlc "v&ifyiltifg tlisztittatnitk 

aljak. pongyolak. .upono. , • U l U I ^ . H r t l M M i . á l 
angol costümök. felöltők, 

a legszebb kivitelben , ju¬ 
tányos árakban kaphatók : : 

REICH HENRIK 
czégnél Eg-yetem-utcza 9. szám. — Saját műhely. 

Egy 
szép arcz 

ajánló levél minden s/.ivbez, melyet ai anyatermészet ked véneiéinek 
ntravalciiil adott. Sajna, csak kctéwn dicsekedhetnek ezzel íz előny¬ 
nyel. Rózsás arczsiint és linóm arczbörl azonban — hála az arcz-
ápolás-művészet vivmán\ainak — ma már minden liólgy szerezhet 
magának egy alkalmas szer használatával. Egy ilyen szer a brüuni 

Grolich-féle szénavirágszappan 
a mely értékes erdei és mezei virágok kivonataiból van készítve és a 
mely az arczszint megszépíti. A haj a Grolich-féle szénavirágszappan 
használatától dússá és hullámossá lesz. Továbbá mint gyermek-
szappan is kiváló szolgálatokat teljesít a Grolieh-féle széuavirág-
szappan. Egy darab ára — elegendő több hónapra — 6O fillér. 

Szétküldést hely, a hová a megrendelések küldendők : 
J O H A N N O R O L I C H vegyi-kozmetikai laboratóriuma a 

ffehér angyalhoz^ Br t tnn . 
Főraktár Budapesten: Török József, Király-utcza, Egger Nádor-
iryógytára Váczi-körút 17, Molnár és Moser drogéria, Korona-
herczeg-utcza 11., Üetsinyi Károly drogéria, V.. Ffirdő-iilcza K)., 
::: Lux Mihály drogéria, IV,, Múzeum-körül 7. »z. ::: 

Állatbarátoknak ajánlunk 
mindéi fajta f aj ebet n le^naxjobb 
óriásiul a legkisebb törpéig. »>?y 
nyersen, mint idomítva, nemkülön¬ 

ben hosBZuszörü angora macskákat, továbbá mindennemű 
házi állatot és fajbaromfit, méneket EB felszerelé¬ 
teket, állattenyésztési eszközöket, tápszerebet. Al¬ 
latok idomitá*ra, gondozásra, nevelésre, gyógyke¬ 
zelésre elfogadtatnak, vételekot és cseréket kötünk. 
Árjegyzéket bérmentve küld DIANA-TELEP vezetősége 
ii posta Tar, Heve«megye. «• 

CALDERONI és TÁRSA 
latszer raktár :: Váczi-
u. 1.. Qizella-tér sarok. 
Xöi színházi látcsiivpk fogantyúval. Színházi lát-
csiivck alaminiambóL Prizmás látcsüvek. Zeiss, 

Busch, Goerz 
% az összes 
többi gyárt¬ 
mányok ere¬ 

deti áron. 
Aneroid lég-
gólyinérük. 

Hőmérők. — 
Szemüvegek és orrcsiptetok arany, doubie 
ezügt tekBŐség nikkelfoglalattal. Lortnettek 
arany, ezüst, doubie, gyöngyház és teknős fogla¬ 
lattal. Fényképészeti készülékek és kellékek 
raktára. Kodak eredeti gyári áron, atb. Vieii-D. 50 

Rozsnyay vasas china bora, 
Igen LataKox vérB7.«géuyf<ég, sáp¬ 
kor, oenrastlienia oneteiben. Égj 
'/í literes ttveg ara ;í./>O kot. 

A Rozsnyay-féle 
china bor 

* l«tx«ii«r)«dteljO és it>« 
hatásosabb gyógyburoknak. 

A külföldi készítményeket felül 
mnlja. VérsEeKényeknek ktilöno-

sen ajKulhatC 12475 

Kapható: 
gyógyszertár bau. 

T Továbbá a kéezitönél : 
Itozunyay Mátyás gyógyszer¬ 
árában Aradon, Szabadság-tér. 

:: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert :: 

„író angyal11 

gramofon 
gépek és lemezek. 

SCHMID IMÖVÉREK-nél 
Budapest, IV., Kigyó-tér 1. sz. 
v a : «.ml. kküldamenyek, keiive/ö lemezcsere fölvétel. Ár- i* 

lemezjeg~yzék infryec • • bérmentve. 

Divatos női 

kézitáskák 
a legnagyobb vá- J H | ^ ^ | » kizárólag jobb írl-
lasziéltban kapható • Q g • •'• uös égben /. 

höriindiis és flnom 
bőráru kéüzitiincl 

Bu< lnpot$ t , "VIII., I?Al íöoy. i - í i t l."i. 
• • Árjegyzék ingyen és bérmentve. 11 

LOHR MÁRIA 
, . . * Ezelőtt KB«5FTJSZ. * * * * 

Csipke-. vegyé«»etl tisztító és festészeti] 
intézete. Gyár : VIII., BaTÖM-ntezaT 85? 
Fiókflzletek: IV., Eskü-út 6, VI, Andrftisy-út Ili. l 
VIIL, Jóisef-knrrtt 2, IX, Calvln-lér 9, V„ HaniilD-l 

.-lii.l-utcia S, VI, Ten-i-klirút 8». 
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Ha luilla Ipa van t 
télutóba / 

KÉRJE a s:afcorvosok által ajánlt szabad Laafer-
Indtalpfüzó prospektusát - Egyedüli készítő 

SZÉKELY ÉS TÁRSA 
ortopád cipő-készitő 

Budapest, Muzeum-körut 9. 
Képes árjegyzék 
mindennemű ci¬ 
pőkről ingyen. 

ALAPÍTVA, 1865. 

HECKENAST 
E GUSZTÁVÉ 
ZONGORATERMEI 
Bpest, csakis Gizella-lér 2. 

-ZONGORÁK 
e/yedüli képviselete 

:: Telefon 169. :: 

IBACH-zongor:it játszanak és ajánlanak : 

Backhaos, Dohnányi, Pugnot, Alice Ripper, Sauer, Sfefaniay stb, 

OLCSÓ CSEH ÁGYTOLLÜ 
í 5 kiló : új fosztott 9.60 K, jobb 12 K, fehér pehelypuha fosztott 18 K, ! 

24" K, hófehér pehelypuhí fosztott 30 K, 36 K. Szál- f 
litás portómentes, utánvéttel. A kicserélés és vissza- I 

vétel portomegte'rités ellenében megengedtelik. 
BENEDIKT SACHSEL, Lobes 60. | 

Fost Pilaen. Böhmen. 

Nincs kopaszság. :: 
Nincs hajhullás. :: :: 
Nincs korpaképződés. 

E l l a . h a j - és s z a k á l l n ö v e s z t ő 
pomádém rövid használata után. Szigorúan 
megbízható Hatása meglepő, öregé* liatal, 
urak és hölgyek hajuknak, szakálluknak és 
szemöHököiknek ápolására és növesztésére 

l csakis Ella. p o m á d é t használjanak. Ar-
talmatlanságáért szavatolás. A korai meg-

I ösznléstől megóv; a hajnak gyönyörű fényt 
c és teltséget ad. Számtalan elísmeröirat min-
"den világrészből. K i t ü n t e t v e : P á -

A feltaláló kisleánya. ri» 1 9 ° 9 d i í z o k l e v é l l e l , a r a n y -
é r e m m e l és d i szkeresz t t e l . 

Kapható : M i t z k y K a m i l l a úrnőnél, M a r h u r g a /D . Grethe-
ttrasse 2 d. Budapesten : Török J.-nél Király-utcza és Karlschmaroff A. 
drogériájában Rákóczi-ut 50. Szétküldés csakis atánvéuel, vagy az ősz¬ 
szeg előzetes beküldése ellenében ; árak: t tégely 2kor. és3kor. 90 till., 

3 tégeiy 5 kor. ég 8 kor. 80 lill. 

Téli fGrdökura. 

fl Budai Jztlutócsf ürdő 
Nagy-szállodájában és Thfrmal-szál lo-
dájában lakás teljes ellátással naponkint 10 
koronától feljebb. Minden szobától fűtött folyo¬ 
sók vezetnek az iszapfürdőkhöz. Természetes 
forró-meleg kénes források, iszapborogatások. 

Prospektust küld a 
Szt.-Lukdcsfürdő Itészvrnytdrt. Budapest, Budán. 

Kendi Antal Bpest, IV. Károly-n. 2. 

Angol bőrbutor E2£ 
saTát oiftbe1yrnib«D. 

Ebédlő. 
székek, 

iroda-fote¬ 
lok valódi 

bőrrel. 

ü lőbú to r áll¬ 
ványok kár¬ 

pitozása. 

Szekátal. 
kitárok. 

Magyar Királyt Államvasutak. 
331,888/909 számhoz. 

A karácsonyi ünnepek alkalmából 
közlekedő külön személyszállító-

vonatok. 
A karácsonyi ünnepek alkalmából várható erős 

személyforgalom akadálytalan és rendes lebonyolítása, 
valamint az utazóközönség kényelme érdekében a 
rendes személyszállító vonatokon kivül az alább fel¬ 
sorolt vonalakon külön gyors-, vegyes- és személy¬ 
szállító tehervonatok fognak közlekedni. 

Budapest nyugati p.-udvartól Marchegglg 
illetve VVienlg. 

Folyó évi deozember hó 23-án Budapest nyugati 
pályaudvarról este 10 óra 10 perczkor külön személy¬ 
vonat indul L, II. és III. oszt. kocsikkal Wienbe. Ér¬ 
kezés Wienbe 24-én reggel 6 óra 30 perczkor. Deczem-
ber hó 124-ikén külön gyorsvonat közlekedik I. és 
II. oszt. kocsikkal. InduTDudapest nyugoti pálya¬ 
udvarról 2 óra 40 perczkor érkezik Wienbe este 7 óra 
5 perczkor. ̂  

Budapest ny. p. u. és Nagymaros között 
folyó évi deczember hó 23., 24., 25., 26., 27., 28., 
31-ikén és 1910. évi január hó 1. és 2-ikán külön 
személyvonat közlekedik I., II. és III. oszt. kocsik 
kai. Budapest ny. p. u.-ról indul délelőtt 8 óra 45 percz¬ 
kor, Nagymarosra érkezik délelőtt 10 óra 25 percz¬ 
kor, visszafelé Nagymarosról indul délután 4 óra 
17 perczkor, Budapest ny. p. u.-ra érkezik délután 
5 óra 45 perczkor. 

Pozsonytól Párkány-Nánáig f. évi deczember 
hó 23., 24., és 28.-án külön személyszállító tehervonat 
közlekedik L, II. és III. osztályú kocsikkal. Pozsony¬ 
ból indul éjjel l óra 13 perczkor, Párkány-Nánára 
érkezik reggel 4 óra 39 perczkor, a hol az onnan 
4 óra 53 perczkor Budapestre induló személy-szállító 
tehervonathoz csatlakozik. 

Budapest ny. p. u.-ról Zsolnáig folyó "évi 
deczember hó 18., 19. és 23-ról 24-ikére hajló éjjelen 
I., II. és III. osztályú kocsikkal külön személyvonat 
közlekedik. Budapest ny. p. u.-ról indul este 9 óra 
30 perczkor, Zsolnára érkezik reggel 7 óra 26 perczkor. 

Pozsonytól Zsolnáig f- évi deezember hó 
18-ról 19-re és 23-ról 24-re hajló éjjelen L, H. és III. 
osztályú kocsikkal külön személyvonat közlekedik. 
Pozsonyból indul éjjel 10 óra 18 perczkor, Zsolnára 
érkezik éjjel 3 óra 44 perczkor. 

Lipótvárostól Pozsonyig folyó évi deczember 
hó 23., 24., 26., 27., 28-án és 1910.. évi január hó 
1. és 2-án külön személyvonat közlekedik L, II. és 
III. osztályú kocsikkal. Lipótvárról indul délelőtt 
11 óra 7 perczkor, Pozsonyba érkezik délután 12 óra 
50 perczkor. 

Budapest ny. p. H. és Czegléd, illetve Szol¬ 
nok között a Budapestről Kolozsvár - MáramarOs-
szigetre induló reggeli, valamint a'-Budapestre este 
érkező gyorsvonat az aradi résztől elkülönítve fog 
L és II. osztályú kocsikkal közlekedni. E gyorsvonat 
folyó évi deczember hó 23., 24. és 27-ikén Budapest 
ny. p. u.-ról reggel 7 óra 10 perczkor indul és Szol¬ 
nokra délelőtt 9 óra 21 perczkor érkezik, a honnan 
délelőtt 9 óra 35 perczkor közvetlenül Debreczen, 
Máramarossziget, Nagyvárad és Kolozsvár felé a ren¬ 
des gyorsvonat menetrendjében tovább indul. 

Ugyanezen irányból a külön gyorsvonat Szolnokról 
deczember hó 23., 24., 26. és 27-ikén este 7 óra 50 
perczkor indul és Budapest ny. u. p.-ra éjjel 10 óra 
10 perczkor érkezik. 

Azonkívül Budapest ny. p. u. és Czegléd 
között folyó évi deczember hó 24., 25., 26. és 28.-án 
I., II. és III. osztályú kocsikkal kttlön személyvonat 
közlekedik. Budapest ny. p. u.-ról indul délelőtt 11 
óra 55 perczkor, Czeglédre érkezik délután 2 óra 
11 perczkor, visszafelé Czeglédről indul délután 4 óra 
55 perczkor, Budapest ny. p. u.-ra érkezik este 7 óra 
30 perczkor. 

Budapest k. p. u.-ról Szabadkáig folyó évi 
deczember hó 22-ről 23-ra, 23-ról 24-re és 1910. évi 
január hó 2-ról 3-ára hajló éjjelen I., II. és III. 
osztályú kocsikkal külön személyvonat közlekedik. 
Budapest keleti pályaudvarról indul este 9 óra 50 
perczkor, Szabadkára érkezik éjjel 3 óra 30 perczkor. 

Újvidékről Budapestig folyó évi deczember 
hó 23., 24.; 26., 27-én és 1910. évi január hó 2. és 
3 án L, II. és III. osztályú kocsikkal külön személy¬ 
vonat közlekedik Újvidékről indul délelőtt 10 óra 
5 perczkor, Budapest keleti pályaudvarra érkezik este 
ti óra 20 perczkor. 

Budapest keleti p. u.-ról Szolnokig folyó 
évi deczember hó 23-án I., II. és III. osztályú kocsik¬ 
kal külön személyvonatok közlekednek. Az első külön 
vonat indul Budapest keleti p. u.-ról este 6 óra 15 
perczkor, Szolnokra érkezik este 9 óra 30 perczkor, 
a második külön személyvonat Budapest k. p. u.-ról 
indul este 7 óra 45 perczkor, Szolnokra érkezik éjjel 
10 óra 41 perczkor. 

Budapest keleti p. u.-ról Aradig f. évi de¬ 
czember hó 22-ről 23-ra és 23-ról 24-re hajló éjjelen 
I., II . és III. osztályú kocsikkal külön személyvonat 
közlekedik. Budapest keleti pályaudvarról indul este 
9 órakor, Aradra érkezik reggel 4 óra 51 perczkor. 

Sárbogárdtól Budapest keleti pályaud¬ 
varig folyó évi deczember hó 23., 24., 27., 28. és 
1910. évi január hó 1. és 2-án L, II., és TTT, osztályú 
kocsikkal külön személyvonat közlekedik. 

Sárbogárdról indul délután 5 óra 10 perczkor, 
Budapost k. p. u.-ra érkezik este 8 óra 25 perczkor. 

A I.osonc/.tól Zólyomig és a Feledtől 
Fülekig csütörtöki napokon, személyszállítással 
közlekedő tehervonat deczember hó 24-én is személy¬ 
szállítással fog közlekedni. 

E vonat Losonczról indul délután 12 óra 55 percz¬ 
kor, Zólyomra érkezik 3 óra 54 perczkor. Feledtől 
indul éjjel 3 óra 4 perczkor, Fülekre érkezik reggel 
4 óra 40 perczkor. 

Magyar Királyi Államvasutak 
1 téli menetrendje, 

Délelőtt || Délután 
s 
t, 

A vonatok i n d u l á s a Budapest nyugoli p.u.-ról. 
n, Érvényes 1909 október hó 1-től. 
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Ne tévessze el, hogy • 

a czim rtCk a eziffl 

fontos! J É t i l fontos! 

Mert Mert 

CSÁNGÓ 
' i>öi-ön<l- és böx-diszmü - készitö 

MT kizárólag csak ~*a 

Bpest, Muzeum-körút 8. sz. a. van. 
D Készítményei, u. m. ridikül, kézitáska, D 
D pénz, szivar stb. finom bőrárui, mind D 
D xxx valódi bőrből vannak. xxx D 

karácsonyra és újévre. 

FOGAK 
Fogorvosi- és fogtechnikai műterem 
Budapest, IV., Károly-körút 26., 1. emelet 

és teljes fog¬ 
sorok száj¬ 
padlás nélk. 

Aranyfogkoronák, aranyhidat és mindennemű kaurvut 
fogazatok, melyeket a szájból kivenni nem kell. A g y ö k e r e k el¬ 
távolítása fölösleges. Tartós porcelán- és arany-tö¬ 
m é s e k . F o g h ú z á s teljes érzéstelenítéssel, 10 évi jótállással. Vidé¬ 
kiek l nap alatt kielégittetnek, m e g v á r h a t j á k . — Mérsékelt árak. 

Dr. EDELMANN JÓZSEF és MÁRFAI 
néhai dr. Neafeld D. fogorvos volt techn. as.sistense. (Lift.) 

B L Ú Z O K ^ RUHÁK 
costnm és pongyolák 

FALÜDI LÁSZLÓ 

* ? ' , 

LEGJOBB ARCZSIÉPITÖ SZER 

WESZELY ISTVÁN 
l B u d a p e s t , IV., V á c z i - u t c z a 9 . 

Les .Alexander', .Mars', .Hercules'stb. komolyak. 
Rohonczy „Columbus"-korcsolya főraktára. 
Jég Hookey, Rodel, Flexible-Flyer, Bobsleigh, 
Tobbogan, Skeleton. — Hó- és jégsport-sapkák, 
keztyük, Sweaterek, hóczipők ntb. legfinomabb minő¬ 
ségben. :: :: :: Árjegyzék bérmentve küldetik. 

l 

U i r H o t ű C D s í fel vé*etnek Blockner I. hirdető-
l UCluOClA irodájában, Budapest, SUtfi-u. 6. 

c&frtálca 

szamara 
Valódi amerikai vasutak!! 
Laterna magica és vasúti alkatrészek!! 

1231.sz. P á l y a u d v a r v á r ó ¬ 
t e r e m m e l , nagyonfinoman ki¬ 
állítva, 30 cm. hoss7.ii, l í cm. szé¬ 
les, 22 cm. magas, csak K 3 9O , 
\~23S. sz. Vasúti őrház kivilágít¬ 
ható, linóm kézifényezés jelzővel, 
gyönyörűen kiállítva, 17 cm. nősz 
szu, 14 cm. széles, 
18 cm. magas, csak 

k o r . l 9 0 . . sz. A m e r i k a i v a s n t vágányokkal és legújabb szabályozó szerkezettel jútáll-
tan, egyenletesen haladó a kezdettől a rugó lejártáig. Kisiklás kizárva. Egy vasút 
szabályozó szerkezettel tartalmaz : mozdonyt, pótkocsit, t waggont, 6 kanyarulatot, <4 
egyenes vágányt és l keresztezőrészt. Csak k o r . 5 80 . Minden kocsi külön 8 0 flll.-be 

kerül. A mozdony hossza 14 cm., a kocsik hossza 15 cm. 

121-2. sz. D n p l a v á g á n y a v o n a t t a l N a g y o n m u l a t s á g o s v a s ú t j á t é k ! Ha az egyik vo¬ 
nat eléri az állomást, a másik vonat, a mely addig az állomáson állt, megindul, a beérkező pedig maga 
megáll. Teljesen felszerelve csak kor. 6 .50 . lál í . sz. Ugyanaz, 2 villamos motorkocsival, teljesen felsze¬ 

relve k o r 5-60. 

1631. sz. Méné tj egy -
a n t o m a t a 6 drb menet¬ 
jegygyei, körülb. 18 cm. ma¬ 

gas, csak kor. l 6O. 

1208. sz. A m e r i k a i v a s n t vágányokkal és legújabb 
szabályzó-szerkezettel. Egyenlő haladásáért jótállás, a kezdet¬ 
től a rugó lejártáig. Kisiklás kizárva. Egy szabályozott szer¬ 
kezettel ellátott vonat tartalmaz : l mozdonyt, l pótkocsii, 
l wasrgont és 4 kanyamlalu vágányt. Csak k o r 4 9 0 . Min¬ 
den kocsi külön 8 0 flll. Mozdony hossza 14 cm., a kocsi¬ 

hossza 15 cm. 

1207. sz. A m e r i k a i v a r a t vágányokkal, kitűnő óraszerke¬ 
zettel. Tartalmaz: mozdonyt, pótkocsit, 2 waggont. 4 kanyaruló 
vágányt, barangkészfiléket. vasrti őrházat, fával és jelzőkészülék¬ 
kel. Ara csak K 5 9 0 . Mozdony hossza 13 cm., kocsi hossza 9 cm. 

12l3.sz.Zár 
jelző¬ 

készülék 
gyönyörűen ki¬ 
állítva, lönilb. 
2(5 cm. magas, 

lánczfelvonó 
nélkül csak 9O 
flll Lánczfel-
vonóval csak 
kor. l 9O. 

1217. sz. J e l z ő -
h a r a n g eredetien ki¬ 
dolgozva, 12 cm. ma¬ 
gas csak kor. 12O. 

15 cm. magas csak 
kor . l 80 . „ 

1213.sz.lv- l 1219. sz. G ő z -
l á m p a na- gép , rn- v. aczél-
pyon szépen '• kazánnal, spiritusz 

fiilés, szellőztető 
gözsippal éi teljéi 
felszereléssel, ve-
siély teljéim ki-

kidolgozva, 
33 cm. ma-
gas.láneifel- • 
ivonó nélkül [ 
csak K !• — Í 
lánczfelvonó- í 
val K 1-8O. l 

zárva. I. minősig 
kor . 3- — , II. mi-
nöség kor. 5-—. 

1214. sz. V a s ú t i a l a g ú t egyszerű 
kivitelben, 2í cm. hossza, 13 cm. síé-

les csak kor. l 9O 
121 {/a sz. V a s ú t i a l a g ú t gyö¬ 
nyörűen kiállítva, kőríilb. 2U cm. ma¬ 
gas, iU cm. széles csak kor . 3 8O. 
12U/b sz. kőrilb, 32 cm. magas, 29 

cm. széles csak kor. 5 9 0 . 

3015. sz. Csa lád i K i n e m a t o -
graf. Mozgóképek bemutatására, egy¬ 
szersmind L a t e r n a M a g i c á n a k 
is használható. Ezen Kinematograflal 
a felnőttek és fiatalok által annyira 
kedvelt élőkepek a falra varáz>olhatók. 
A mechanizmusa is egys?erü, úgy, 
hogy minden gyermek érthető könnyen 
letelheti. A készülék kék zománczozott 
aezélbádogból van készítve és szolid 
falalapzatra szerelve. 3 linómra csiszolt 
lencsével, reflektorral, vagy gyüjő-
tökörrel, jó petróleum lámpa üveggel 
együtt. Használati uta-itás mellékelve. 
A laterna magica használatához ü drb 
hosszú. 3</i cm. széles fivegkép hozzá-
esoma?o!va. Ára darabonként 3 darab 
fzinezelt lilramel (képszalaggal) és 6 
üvegképpel, komplelt erős dobozban 
csak kor . 8 7 5 . Külün színezett kép-

számára l 
nmíau.a* B.g, « »,«,,,.» ^ « • . * * * • ? n a M a g i c a érdekes maut t inv . gyermekek. 
M u l a t t ! TannJságos'! í a l a l n l! l t f'1"0.1,1?11 f j " 4 ™ Nagyon szórakoztató t tuno szerié-

iLiámini' i I e l - e r o s nagyilassal. I. nagyság 6 képpel csak k o r . I SU, II. 
' nagyság 12 képpel csak k o r . 3 . III. nagyság 12 képpelK 5 5 O . Értékes! 

, . 

Egyedül kapható: K e r t é s z H e n r i k ojdonságok áruházában, B é c s , l., W o l l z e i l e 3 4 . U . 
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Karácsonyi ajándékul legalkalmasabb ifjúsági iratok, 
BENEDEK ELEK 

VIRÁGOS KERT 
Versek, történetek 6—12 éves gyermekeknek 

Mühlbeck Károly rajzaival. 
Ára díszes kötésben 5 korona. 

Tréfás és komoly versek, elbeszélések 
gyűjteménye, szép képekkel, melyek közt 
sok a színes kép. Egyaránt alkalmas könyv 
arra, hogy a szülők felolvassák vagy elmond¬ 
ják apró gyermekeiknek, a kik még nem 
tudnak elég jól olvasni vagy hogy maguk 
olvassák azok, a kiknek az olvasás már nem 
okoz nehézséget. 

Tuskó Matyi kalandjai-
szárazon és vizén 
CoIIodi «Pinocchio»-ja után 
a magyar ifjúság számára átdolgozta 

Radó Antal. 
Ára 6 korona. 

Ugyan megszenvedett Cikória János, az 
öreg esztergályos azért, hogy bábszínházba 
való bábot akart faragni egy fatuskóból. A báb 
megelevenedik, Tuskó Matyi lesz belőle, csin¬ 
talan, rósz kölyök, a ki haszontalankodásával 
tömérdek bajt okoz nevelőapjának is, magá¬ 
nak is. Mese, mégis sok igazság van benne, 
mórt azok a csintalanságok, melyeket Matyi 
elkövet, ezer meg ezer gyermekben meg-
megvannak s mindegyik megszenved értük, 
lia nem is olyan keservesen, mint Tuskó 
Matyi. Neki persze keservesek ezek a kalan¬ 
dok, de a ki olvassa őket, nagyon jókat mulat 
rajtuk, a végén pedig Matyi is jól jár, mert 
megjavulása jutalmául rendes, helyes gyer¬ 
mek lesz belőle s boldogan él tovább. 

A CSÁSZÁROK SÍRJAI 
Az ifjúság számára irta 

Rákosi Viktor 
Linek Lajos rajzaival. Ára kötve 4 kor. 80 1111. 

Az orosz-japán háború mandzsu-országi 
színhelyére vezet ez a szép könyv. Bárdi, a 
magyar újság-tudósító a főhőse, elindul, hogy 
megakadályozza azt a merényletet, melyet a 
vakbuzgó japán Szikka-társaság tagjai ter¬ 
veznek a mukdeni császár-sirok ellen, hogy 
ezzel föllazítsák a khinai népet az európaiak 
ellen. Útjában a Szikka-társaság kezébe kerül, 
majd a rabló tunguzok foglya lesz, minden 
izgató kalandtól megmenekül a saját lele¬ 
ményessége és lélekjelenléte által s Macsu-
jama japán hadnagy segítségével épen az nap 
jut el a japán táborba, mikor Port-Arthur 
bevételét ünneplik. Izgató, sokszor mulatsá¬ 
gos kalandok sorozata ez a könyv, nem lehet 
a legélénkebb érdeklődés nélkül olvasni. 

A PÁL-UTCZAI FIÚK 
Regény kis diákok számára 

Irta Molnár Ferencz 
Ára kötve 6 korona. 

A pesti diák élete van ebben a könyvben 
megírva, a maga megható és humoros jele¬ 
neteivel, az iskolai élet hű képével, a diákok 
sajátságos játékaival, egymásközti harczai-
val. Pompás ajakok — mindegyik egy-egy 
eleven, igazsággal rajzolt figura — szerepel¬ 
nek benne s megelevenedik a színhely: a 
gimnázium, a Múzeum-kert, a Pál-utczai grund 
(beépítetlen üres telek), a botanikus kert. 
A fővárosi gyermeket azért érdekli ez a könyv, 
mert a saját életét találja meg benne, a 
vidékit pedig azért, mert magához hasonló 
diákokról olvas, a kiknek élete mégis egész 
más, mint az övé. Hogy mekkora tetszésben 
részesül a Pál-utczai fiúk története, mutatja 
az, hogy épen most fordítják németre. 

Ezeregy éjszaka regéi 
A magyar ifjúság számára átdolgozta 

Radó Antal 
Harmadik kiadás. Ára színiiyoniain kötésben 3 k o r . 6 0 HU. 

Seherazáde, a szép perzsa leány az életét 
mentette meg azzal, hogy ezeregy éjszakán 
át mesélt napról-napra új mesét férjének, a 
vérengző szultánnak. De egyúttal a legszebb 
olvasmányok egyikét is adta az emberiségnek, 
mert az ő meséiben benne van Kelet minden 
színes, tarka bubája, a költői képzelet játszi 
gazdagsága. Az emberiség mesekincsének ez 
a könyv egyik legszebb drágagyöngye. Radó 
Antal kitűnő átdolgozásában — mint az is 
bizonyítja, hogy rövid idő alatt harmadik ki¬ 
adásban jelent meg — a legkedveltebb ifjú¬ 
sági könyvek egyike. 

Legszebb magyar mesék 
Az ifjúságnak és népnek meséli 

Móka bácsi 
(Halász Ignácz). 

Négy sorozat, négy kötetben. Egy-egy kötet ára 
díszes bekötésben 6 korona. 

Halász Ignácz, azóta elhunyt kiváló nyelv¬ 
tudósunk, eredetileg tudományos czélokból 
foglalkozott a magyar nép meséivel, de aztán 
annyira belemelegedett s annyira megszerette 
a mesét, hogy maga is elkezdett mesélni, 
így keletkezett ez a négy szép kötetből álló 
magyar mesegyűjtemény, a melyről el lehet 
mondani, hogy a legszebb magyar népmesék 
mind benne vannak és pedig olyan kedvesen 
megírva, hogy az ember szinte hallja is az 
Írónak meleg, barátságos hangját. Összesen 
száznegyven mese van a négy kötetben ; való¬ 
ságos kis mese-könyvtár. És nincs közte 
egyetlen egy sem, a mely ne volna szép, 
mulattató, magyaros. Úgy vannak estek a 
mesék megírva, hogy akár maguk olvassák 
azok a gyermekek, a kik már tudnak olvasni, 
akár felolvassák vagy elmondják szülők, test¬ 
vérek az egészen kicsikéknek, egyforma élve¬ 
zetük van benne. Még a felnőttek is érdeklő¬ 
déssel olvashatják, mert a jó könyv, ha az ifjú¬ 
ságnak van is írva, mindenki szívéhez szól. 

BENEDEK ELEK 

KIS KÖNYVTÁRA 
A legnevezetesebb magyar ifjúsági kiad¬ 

vány, a mely rendkívül olcsó .áron, csinos 
kiállításban kiváló Íróktól származó gondosan 
megválogatott olvasmányokat ad az ifjúság¬ 
nak a szépirodalom, a honismeret, a tudo¬ 
mány népszerűsítése köréből. Most már 122 
száma jelent meg, úgy hogy az egész gyűjte¬ 
mény valóban egész kis könyvtár, egyes 
számai között pedig minden gyermek, akár-
mily korú s akármily társadalmi körből való 
családtól származik, talál magának való 
könyveket. A ki a szép népmesét szereti, a 
ki érdekes elbeszélést akar olvasni a mai 
életből vagy a történelemből, a ki a termé¬ 
szet iránt érdeklődik, a ki a magyar föld és 
népélet egy-egy nevezetesebb érdekességéről 
akar olvasni, a ki verseket keres, — mind 
megtalálja Benedek Elek kis könyvtárában 
a kedve szerint való olvasnivalót. Minden 
füzet a legnagyobb gonddal, az ifjúság ízlé¬ 
sének, felfogásának, értelmi képességének 
figyelemben tartásával s kifogástalan magyar 
nyelven van írva. A nyelv tisztaságára, ma-
gyarosságára és szépségére különös gondot 
fordítanak a szerzők és a vállalat szerkesztője 
egyaránt. A kötetek nagyobb részét szép 
képek is díszítik. Olcsó árg lehetővé teszi, 
hogy bármely szülő megszerezhesse az egyes 
köteteket gyermekei számára. 

Egy-egy szám ára kötve 60 fillér. 
A legújabban megjelent füzetek a következők : 

96. Garády, Régi dicsőségünk. 
97. Gaal. Az erdőben. 
98. Jakab. Erdélyi szász népmesék. 
99. Benedek. A székely lakodalom. 

- Egy budapesti fiú naplójából. 
101-102. Lengyel M. Kurucz énekek. 

103. Londesz E. A könyv. 
104. Szívós B. Debreczen és a Hortobágy. 

105-106. Avar P.—Benedek M. Idegen költők. 
107-108. Lengyel M. Tanító mesék. 

109. Móricz Zs. Erdő-mező világa. 
110. Pásztor J. Elbeszélések. 
111. Ősz J. Marosszéki székely népmesék. 
112. Havas. A beszélő csipke. 
113. Móricz. Sasfia meg a sasfióka. 
114. Sárándy. Régmúlt idők. 

115-116. Lampérth. Rákóczi lobogója. 
117-118. Kiúdy Gy. Utazás a Tiszán. 
119-120. Kólámban L. Utazás a Vág völgyén. 
121-122. Dánielné Lengyel L. Az új élet 

ANDERSEN 
MESÉI 

Mikes Lajos fordításában. 
Á r a k ö t v e 3 K. 

Andersen, a világhírű 
dán író, a gyermekek 

legnagyobb jóltevói 
közé tartozott Meséivel, 
melyek a világ minden 
müveit népénél elterjed¬ 
tek, millió meg millió 
gyermeknek szerzett 
tiszta, nemes örömöt, 
millió meg millió gyer¬ 
mek szivét, értelmét 
fejleszlelte játszi, bájos 
képzeletével, érzései¬ 
nek gyöngédségével. 
Alig van gyermek, a ki 
ne volna neki hálára 
lekötelezve, a felnőttek 
pedig úgy emlékeznek 
vissza arra az idejükre, 
melyet Andersen meséi¬ 
nek olvasásával töltöt¬ 
tek, mint gyermekkorú k 
legjobban és legszebben 
eltöltött óráira. A leg¬ 
egyszerűbb dologról a 

legszebb történetet 
tudja Andersen elmon¬ 
dani, egy palaczk, egy 
ólomkatona, egy gallér"; 
egy ezüst húszas elég 
alkuimat ad neki arra, 
hogy meséljen róla, 
egyszerű mesét, de 
olyan meghatót, hogy 
az ember szinte érzi, 
mint tisztul meg a 
szíve olvasása közben. 

SZCKKCSZm 

SEBŐK ZSIGNOHD. 
rónuniurrARS' 

BCrtCDCKELCK. 
A t J Ó P A J T Á S * czikkeit a legjobb írók Írják. Mikszáth Kálmán gyak¬ 

ran ir bele elbeszélést, Sebők Zsigmnod benne folytatja maczkó-történéteit 
Dörmögő Dömötör czimen, Benedek Elek regényt és" szép meséket ir, Molnár 
Ferencz mulatságos apró színdarabokat, történeteket, Szőllősi Zsigmond és 
Móricz Zsigmond meséket, elbeszéléseket, Schöpíliii Aladár tanulságos el¬ 
beszéléseket. Költőink közül Lévay József, Kndrődi Sándor, Kozma Andor, 
Ábrányi Emil.Lampérth Géza, stb. írnak a • J Ó P A JTAS»-ba gyermekverseket. 

A • J Ó P A J T Á S * szerkesztői üzenetei kedvesek minden gyermeknek, 
igazi benső szeretetteljes viszony fejlődik ki általuk a lap és olvasói közt. 

A i JÓ P A J T Á S rejtvényeinek megfejtői között értékes könyvjutal¬ 
makat sorsol ki. 

Karácsonyra gazdag tartalmú és díszes kiállítású ajándékkal lepi meg 
olvasóit. Ez a 

„A JÓ PAJTÁS ALMANACHJA", 
egy terjedelmes kötet könyv, legjobb ifjúsági íróink meséiből, elbeszéléseiből; 
egyéb közleményeiből összeállítva, szép képekkel. Azonkívül kedves kis tárcza-
naptárt az 1910. évre kap minden előfizető. 

A «JÓ P A J T Á S A L M A N A C H J A . - t és a tárcza-naptárt ingyen kapja 
minden előfizető; azok is, a kik új évtől kezdve lépnek az előfizetők sorába. 

Előfizetők gyűjtői értékes kedvezményekben részesülnek. 

Előfizetéseket elfogad és mutatványszámot ingyen küld: 

a JÓ PAJTÁS KIADÓHIVATALA: 
Franklin-Társulat, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. sz. 

s a fiók-kiadóhivatal: 
Lampel R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) R. T. 

Budapest, VI., Andrássy-út 21. 

Kaphatók: LAMPEL R, könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) részvénytársaságnál Budapest, YL, Andrássy-út 21. sz. 
és minden könyvkereskedésben. 
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A Franklin-Társulat legújabb kiadványai. 

MAGYAR KÖNYVTÁR 
Szerkeszti Radó Antal. 

Egy-egy szám ára 
30 fillér. 565 

szám 

Minden fűzet külön 
is kapható. 

Legújabban megjelent füzetek; 
549. Bíró Lajos. Elbeszélések. 30 fillér. 
550—551, Be rneke r Erich. Tolsztoj élete. Fordította 

Benedek Marczell. Kettős füzet. 60 fillér. 
552. Wi lde Oszkár : A readingí fegyház balladája. 

Fordította Radó Antal. 30 fillér. 
553. Turgenyev : A diadalmas szerelem dala. 

Jergunov hadnagy históriája. Fordította Ambrozovics 
Dezső. 30 fillér. 

554—555. Reichei ihal íer Petheő J e n ő : A fény¬ 
képezés vezérfonala. Kettős füzet. 60 fillér. 

556. Kenedi Géza: Kriminális történetek. 30 fillér. 
557. Stein Auré l : Középázsiai utam. Angolból fordította 

Halász Gyula. 30 fillér. 
558—559. Cornel ius Taci tus évkönyveiből. 

Fordította ár. Ozorai Lajos. Kettős füzet. 60 fillér. 
560—561. Heyernians : Remény. Halászdráma 4 fel¬ 

vonásban. Ford. Hevesi Sándor. Kellős fűzel. 60 fillér. 
562. A m b r u s Zol tán: Téli sport és egyéb elbeszélések. 

30 fillér. 
563—564. Wi lde Oszkár : A páduai herczegnó. 

Tragédia, fordította Kosztolányi Dezső. 60 fillér. 
565. Arany J á n o s : írói arczképek. (Gyöngyösi István 

és Orczy Lőrincz). 30 fillér. 

UDVARI ÉLET 
A FRANCIA 

KIRÁLYOK ALATT 
Irta a «Híres asszonyok* és 
((Híres szerelmesek* szerzője. 

Számos képpel. 
Ára színes habos selyemkötés-
ben aranyszegélylyel 12 korona. 

A MAGYAR SZÍNHÁZ FAITST-
ELŐADÁSÁNAK SZÖVEGE!!! 

FAUST 
Goethe tragédiája. 

Fordította DÓCZI LAJOS. 
Harmadik átdolgozott kiadás. — Pompás dlszkölésben, 
linóm papírra nyomva, aranymetszéssel á r a 9 k o r . 
Ugyané mű mint a tMagyar Künyvtár» egyik füzete 
(480-481. sz.) is megjelent. Ára 60 fillér. 
A Magyar Színházban most kerül előadásra t •Fausti, 
Goethe nagyszerű tragédiája. Mindenki, aki ez előadás 
iránt érdeklődik, szereaze 'meg Dóczi fordítását, mely a 
legkitűnőbb magyar műfordítások egyike. :: :: :: :: 

OLCSÓ KÖNYVTÁR 
Alapította Szerkeszti 

GYULAI PÁL HEINRICH GUSZTÁV 

ári 90 fillér. 1558 
szám külön kapható. 

Legújabban megjelent főzetek: 
15á:t—1524. Magyar elemek a német költés/étben. 

Irta Heinrich utaztat;. Ara 40 fillér. 
l.'i-2.ri 1530. M á j u s v i r á g a . Hegény. Irta lilasco Ibanez. 

Spanyolból fordították RerkiMiklúi és Győri Károly 
fitt l kor. -'() lill. 

1531—153<>. K o k o r o . Irli Lufcadiu Hearn. Angolbólforditolta 
\\oida Mnrgil. Ars l kor. 20 lill. 

1537—15:(8 San Pautaleoue és egyéb novellák. Irta 
l>'.\iinii>tzio (lii/iriele. Fordította Balta Ignúez. 
Ara 40 lillérr 

1539—1.̂ 40. Heine dalaiból. Fordiiotia Ssász Bélu. 
Ara 40 lillér. 

154 —1543. Pulszky Ferencz. Irti Concha GySzG. 
Ara 60 fillér. 

1544—1ÍÍ53. Szlbill története. Regény. \rlt Feititlel Oktáv. 
Fordiiotia Concha Győző. 2. kiadás. Ara 2 korona. 

1854-1558. Szerb költőkből. Fordította Sziiszy István. 
Ara l korona. 

A gyűjtemény teljes jegyzékét a kiadó kívánatra 
ingyen és bérmentve küldi. 

GOETHE: 

TORQUATO TASSO, 
Szinmfi öt felvonásban. 

Fordította 
C S E N G E K ! J Á N O S . 

Ara, % korona. 

OLÁH GÁBOR: 

KÖBÜNK HŐSE. 
Verses regény. 

AI-JI 3 korona,. 

A tételes 
nemzetközi jog 

rendszere. 
Irta: 

CSARADA JÁNOS 
nyilr. rendes tanár 

a budapesti kir. tadora. egyetemen. 

Második kiadás. 
Az első kiadás hiányainak 

pótlásával teljesen befejezett 
egészet nyújt; kiválóan al¬ 
kalmas nemcsak tankönyvül 
joghallgatók számára, hanem 
tájékoztatóján! mindenkinek. 
a ki a nemzetközi jog iránt 
érdeklődik. 
Ára 12 korona 80 fillér. 

A festőművészet legnevezetesebb 
remekművei ISO színes képben. A KÉPÍRÁS 

RÉGI NAGY MESTEREI 
Irta: 

PHILIPPI A. 

Átdolgozta: 
ZSÁMBOKI GYULA 

Egész új formája a műtörténet! könyveknek; az összefoglaló műtörténetek több¬ 
nyire színtelen képei és fárasztó tárgyalása helyett a Képírás minden nagy mes¬ 
terét egy-egy jellemző képének színes reprodukeziójával mutatja be s rövid, 
velős összefoglalásban mondja el róla a legfontosabb és legérdekesebb tudni¬ 
valókat. A klasszikus művészet főműveinek egész sora kerül az olvasó szeme 
elé: Botlicelli, Eyck, Dürer, liafael, Tizian, Rembrandt, egész Watteauig, az 
eredetihez teljesen hű színekben visszaadva. Az egyes festőkre vonatkozó szöve¬ 
geket Zsámboki Gjula, az összefoglaló bevezetést Díváid Kornél dolgozta át. 

Ára, 320 oldal szöveggel, 120 színes illusztráczióual, művészies kötésben 26 K. 

Ismeretterjesztő Könyvtár. A modern életben legszükségesebb ismereteket népszerűén 
tárgyaló vállalat. 

Korunk Találmányai Williams Archibald: 
Az újabb kor legfontosabb találmányainak minden műveli ember számára érthető, élvezetes és tanulsá¬ 
gos ismertetése. Tájékoztat a természettudomány és technika minden újabb vívmányáról, mindazokról 
a készülékekről és alkotásokról, amelyek szemünk előtt lettek a mai élet fontos tényezői, amelyeket 
napról-napra látunk, használunk, előnyeiket élvezzük, de lényegüket mi laikusok nem, vagy csak hiá¬ 
nyosan értjük. Ezt a megértési adja meg ei a könyv: tájékoztat a fegyvcrtechnika ájabb vívmányairól, 
a léghajóról és repülőgépről, a Mamim-távíróról, a színes fényképezésről, az automobilról, szóval min¬ 
denről, ami a közlekedés, a kényelem s a technikai tudományos kutatás téren az utóbbi egy-két évtized 

alatt történt. Ez a könyv a maga nemében irodalmunkban egyedül áll. 

Előszóval ellátta : 

Zemplén Győző 

Ara 8 korona 

MOST JELENT MEG: 

= Új anthologia= 
angol költőkből. 

ZSOLDOS BENŐ 

LÁLLA RAIUI l 
és egyéb műfordítások. 

Bégi és modern an¬ 
gol költők verseiből. 

Gondosan és ízléssel váloga¬ 
tott gyűjtemény az angol köl¬ 
tészet szinejaváliól. művészi 

fordításban. 
Ara l korona 50 lillér. 

A PÉNZ ÉS HITEL¬ 
ÜGYLETEK 

gyakorlati ismertetése. 
Irta: 

I>r. BÁLINT BÉLA 

Gyakorlati tanácsadó min¬ 
denki számára, a ki a pénz 
és hitelműveletekben nem 
jártas, érdekeinek megóvá¬ 
sára és műveleteinek eredmé¬ 
nyes végrehajtására. 
Ára 2 korona 40 fillér. 

(Sebők (Zsigmond 

(Bajcsányi de 
és egyébb elbeszélések 

Tizennégy novella, Sebők Zsigmond előkelő 
írói művészetének legújabb termése. A pusz¬ 
tuló régi magyar világ s az elpusztult nyo¬ 
mában fejlő új világ jellemző képei, érdekes, 
vonzó történetek keretében, meleg humorral, 
közvetlenséggel, művészi stílusban elbeszélve. 

Ara 4 korona. 

A REJTELMES LHASSZA 
s az 1903 -1904. évi angol katonai expediczíó története. 

Irta : Waddell L. Austiné 
Magyarra átdolgozta: Dr. Schwalm Amadé 

Ára 9 korona. 

Tibet a világ legelzártnhl) helye, európai 
embernek tilos határain belenni a lábát, 
azért vonzza annyira az utazók érdeklődését. 
Fővárosukat, Lhasszát — mely a buddhisták 
vallásában olyasforma szerepet játszik, mint 
a katholikusokéban Róma — legelőször az 
az angol expediczió járta meg, melyet e/ a 
könyv leír. Tömérdek érdekesebbnél-érdeke-
sebb új dolog van tehát e könyvben, a mely 
a mint a Földrajzi társaság könyvtárának 
legújabb kötete jelent meg. 

S 
J^enedi Géza 

zocziológiai 
nyomozások 

A művelt nagyközönség számára irt szocziológiai 
czikkek gyűjteménye, előkelő szempontból, ere¬ 
deti felfogásban beszéli meg a szocziológia alap¬ 
kérdéseit, biztos ítélettel fejtegeti a feminizmust, 
a társadalom bomlasztó erőit és fentartó energiáit. 
Világos okfejtésével ís finom csiszoltságú stíljével 
megragadja minden művelt ember érdeklődését. 

Jl két kötet ára 8 korona 

Kaphatók: LAMPEL R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) részvénytársaságnál Budapest, YL, Andrássy-át 21 sz. 
és minden könyvkereskedésben. _ 
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Európában 
miért tartják mindenütt a 

IIIUZIPNIT 
a szappanok királyának? 

1. Mert a Diana-szappan minden tekintetben és minden családban megállja helyét. 
2. Mert a Diana-szappan tartalmazza a legdrágább alkatrészeket: tiszta, sűrű epét, 

mézet és legfinomabb lanolint. 
3. Mert ügy a francziák, mint az angolok által el van ismerve a Diana-szappan a 

legfinomabb és legbájosabb illatú toilette-szappannak. 
4. Mert a Diana-szappant urak és hölgyek nemcsak elsőrendű bőrápoló szappannak 

ismerik, hanem el van ismerve mint a legártalmatlanabb szépitő toilette-szappan. 
5. Mert minden gondos anya gyermekeit csak Diana-szappannal mosdatja és fürdeti, 

tudatában aqw?Jk% hqgy igLMpia.na.-«xappa,n epét, mézet és lanolint tartalmaz nagy meny-
nyiségben. 

6. Mert csak a Diana-szappanról győződtek meg a hölgyek és urak, hogy az arczról 
lemossa az összes pattanást és a nedves, izzadt bőrből származó mitessert. 

7. Mert csak a Diana-szappan óvja meg az urakat attól, hogy a carbunculus és fu-
runculus ne képződjék egy-két lemosás által. 

8. Mert a Diana-szappan és Diana-erem 8 nap alatt lemossa az összes tavaszi szeplőt az arcz¬ 
ról és kézről. Tisztelt uram! Egész meséket beszélnek családomban az Ön Diana-krém és szappanja csodás hatásáról a 
szeplök és pattanások lemosására. Kérek én is egy Diana-krémet és két Diana-szappant. Ha nálam is ügy be¬ 
válik, mint a többieknél, ngy nagy reklámot csinálok Önnek. A küldeményt várom azonnal, utánvétellel. 

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

tavaszi szeplőimet elveszthetem tőle. Barátnőmnek arcza és keze tele volt nagy sárgás szeplökkel s tőle hallot¬ 
tam, hogy a Diana-krém és szappantól múlt el. Utánvét mellett várom a szépitőszereket. 

Paris, 1909 január Í2. Teljes tisztelettel Louise Riohe. 
Tisztelt,gyógyszerész úr! Kérek sógornőim és édes anyám részére három Diana-szappant és egy Diana 

fehér púdert. Állítólag jobb szappan és púder nem létezik a Dianánál. Legalább azt állítja, a ki használja. 
Berlin, 1908 deezember 10. Tisztelettel H. H -né mérnök neje. 

A Diana-púder teljesen ártalmat¬ 
lan, az arczon gyönyörűen és 
egyenletesen tapad, szabad szem¬ 
mel teljesen láthatatlan, nagyon 
kellemes és gyenge illattal bir, 
éppen ezért nemcsak hölgyek, ha¬ 

nem urak is használják, :: 

Egy üvegtégely Diaiia-crém (nappali és éjjeli használatra) l kor. 5O f. 
Egy üvegtégely Diana-erem (csak éjjeli használatra) l kor. 5O f. 
Egy nagy darab Diana-szappan l kor. 5O f. 
Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel 

együtt (fehér,1 rózsa vagy sárga színben) \ k o r . 5O f. 
Kapható egész Európában a gyógytárakban, drogériákban és parfümériákban. 
Aki nem tudja saját helységében beszerezni, az rendelje meg a központból: 

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

(A. legkisebb megrendelés is forduló postával utánvéttel eszközöltetik.) - ' 

51. SZ. 1 9 0 9 . (56. ÉVFOLYAM. 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, DECZEMBER 19. 
SzerkeKÍöségi iroda: IV. Reáltan oda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési ( E*ész é v r e - -
jeltételek : \ 

Félévre 
Negyedévre. 

16 korona. 
8 korona. 

. 4 korona. 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 

Külföldi előfizetésekhez s postailag meg¬ 
batározott viteldíj is csatolandó. 

GRÓF ANDRÁSSY DÉNES KÉPTÁRA 
KRASZNAHORKAVÁRALJÁN. 

K O R U N K szürke egyformaságában egyre rit¬ 
kábban találkozunk különleges egyéni¬ 
ségekkel. Hozzászoktunk, hogy az azonos 

nevelés és társadalmi állás az embereket ni¬ 
vellálja, egymáshoz hasonlóvá tegye, így min¬ 
denkor nevezetes esemény számba megy, ha 
oly valakivel ismerkedünk meg, ki saját énje 
törvényei szerint fejlődött és az évek során 

elérte azt a lelki tökéletességet, a melyet az 
átlagembernél hiában keresünk. Gi'óf And-
rássy Dénes ezen ritka jelenségek közé tar¬ 
tozik. A nyilvánosságot sohasem szerette s 
ezért csak kevesen láthatták. Csupán regényes 
szerelmének és házasságának története terjedt 
el szélesebb körökbe évekkel ezelőtt. A mű¬ 
vészvilágban pedig a táj- és állatfestők szá¬ 
mára alapított két nagy ösztöndíja tette nevét 
híressé. Jellemző a nagylelkű műbarátra az 
alapító okirat azon kikötése, mely megkívánja 

az ösztöndíjat élvező művésztől, hogy a tanul¬ 
mányi időt külföldön töltse, de egyszersmind 
megtiltja neki, hogy Parisba menjen. Mert 
rokonszenvével mindig a német, különösen 
pedig a müncheni művészetet tüntette ki. 
A müncheni festészet jeleseinek alkotásait 
gyűjtötte mindenütt, miközben bámulatosán 
biztos művészeti érzékkel tudta megválasztani 
a megvásárolandó műveket. Mikor azután gyűj¬ 
teménye kezdett egyre nagyobb és nagyobb 
méretűvé válni, eszébe jutott, hogy külön épü-

GRÓF ANDRÁSSY DÉNES KRASZNAHORKAI KÉPTÁRA. — Balogh Rudolf fölvétele 

nyomdája. Budapest, IV, Egyetem-utcza 4. szám. 




